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Spoznajte svoj
vozni park
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Večja varnost – manjši stroški
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1 | To je Mobile Easykey

Dodatni element je prepoznavanje prisotnosti; ta skrbi za samodejno odjavo uporabnika po času, ki ga lahko prosto določite. S
programsko opremo Mobile Easykey Manager podatke upravljate,
oskrbujete in vrednotite digitalno.
3 | Zato Mobile Easykey
1000 strank v 24 državah – med njimi polovica podjetij, vpisanih
v nemški borzni indeks DAX!
Slika različnih logotipov (treba jih je še izbrati)

Mobile Easykey je nadzor brez ključa, ki v vseh različicah
preprečuje nepooblaščeno uporabo strojev in naprav, opremljenih
s sistemom. S tem je zagotovljena varnost opreme ter splošna
varnost pri delu v celotnem skladišču in na območju celotnega
obrata. Mobile Easykey nudi učinkovita orodja s področja varnostne tehnike za viličarje.
S programsko opremo Mobile Easykey imate pregled nad svojim
voznim parkom, s številnimi orodji za analizo pa lahko učinkovito
organizirate in optimizirate vozni park. Za nižje stroške poskrbi
tudi zmanjšanje škode zaradi poškodb na viličarjih, napravah in
dodatno vgrajeni opremi.
2 | Kako deluje Mobile Easykey
Modul Mobile Easykey Modul se lahko namesti na viličar ali na
druge stroje. Elektronska prijava uporabnika se izvaja z osebnim
transponderjem (npr. s čipom, izkaznico obrata, priponko ali
elektronskim ključem). Voznikove pravice za določene stroje ali
skupine strojev so shranjene v modulih, kjer lahko določite tudi
datum poteka pravice za posameznega uporabnika. Osebam s
posebnimi pravicami lahko dodelite pravice tako, da omogočajo
sprostitev ali pa blokado naprave za preverjanje škode po trku.

Daimler
Škoda zaradi poškodb: –20 %
Velikost voznega parka: –10 %
Stroški vzdrževanj:
–10 %

Vir: VDI Poročilo 2011, Številke veljajo za obrat v Germersheimu

Volkswagen OTLG
Škoda zaradi poškodb: –40 %
Velikost voznega parka: –15 %
Stroški vzdrževanj:
–15 %
Vir: Job Report 2015

Odkar smo vpeljali sistem Mobile Easykey, so
se zmanjšali stroški škode zaradi poškodb in
seveda se je občutno povečala varnost naših
zaposlenih.
Steffen Rödger, Rudolph Logistik

Modularni sistem omogoča namensko uporabo
sistema Mobile Easykey – v skladu z našimi
individualnimi potrebami.
Hasso Lotz, Volkswagen OTLG

Dunapack Mosburger
Packaging

4 | Izdelki

modular

smart
Izdelki kategorije smart predstavljajo ugoden vstop v svet sistema
Mobile Easykey.
smart lock 1

smart lock 2

Ugoden nadzor dostopa za paletne viličarje
in električne naprave nadomešča mehansko
ključavnico. Zaposleni prejmejo osebni transponder s pravicami za uporabo določenih
naprav. Podatki se prenašajo po infrardečem
kablu za programiranje.
Z možnostjo priklopa enote za prepoznavanje prisotnosti (npr. sedežnega kontakta,
nožnega stikala) je enota smart lock 2 možna
tudi v napravah z vozniškim sedežem. Podatki
se samodejno prenašajo preko povezave
Bluetooth.
smart lock 3
Ima univerzalni čitalnik za transponderje;
z njo lahko uporabljate tudi svoje lastne
sisteme, npr. izkaznice obrata. Podatki se
samodejno prenašajo preko povezave Bluetooth. Mogoč je priklop enote za prepoznavanje prisotnosti (npr. sedežnega kontakta,
nožnega stikala).

Najpogostejša rešitev, ki izpolnjuje
vse individualne zahteve. Pri modularnem sistemu je mogoča razširitev z
raznoliko dodatno opremo. Konfiguraciji basic in crash+remote sta postali
in se ohranili kot samostojni blagovni
znamki družine Mobile Easykey. Različico crash+remote je mogoče
dobaviti tudi kot različico s potrdilom za protieksplozijsko zaščito
in v izvedbi za hladilnice (do −35°).
modular plus

Najnovejša generacija sistema Mobile
Easykey prepriča s svojim zaslonom
in intuitivnim menijskim vodenjem. V
ospredju razvoja so bile zahteve strank z
voznimi parki, ki si želijo tudi interakcijo
z voznikom. Tako imate možnost za Easy
Report, aplikacijo za dokumentiranje škod,
ter moderen in zanesljiv nadzor prijav uporabnikov z zaslonom. V tem, vnaprej konfiguriranem modulu, so
seveda vgrajene patentirana digitalna enota Crash Sensor Remote
in možnosti za prenos podatkov po omrežju WLAN ali Bluetooth.
Sistem v vozilo implementirate z vmesnikom MEK, ki ga pri vseh
priznanih proizvajalcih viličarjev lahko naročite že tovarniško.
Ta vmesnik znatno poenostavi vgradnjo in omogoča kasnejšo
vgradnjo na drugo vozilo.

Spoznajte svoj vozni park

5 | Software
Program Mobile Easykey Manager, zasnovan na MSSQL, omogoča
intuitivno upravljanje. Program lahko namestite na eno ali več
delovnih mest z različnimi pravicami. Z orodjem Easy Translate pa
lahko programsko opremo brez težav prevedete v vsak jezik.
Izvirna vzdrževalna in licenčna pogodba za programsko opremo
stane 1 evro mesečno na vozilo (in mesečni pavšalni znesek 200
evrov v skladu s pogoji pogodbe) in poleg obveznih posodobitev
vključuje tudi reden nadzor delovanja in še veliko več. Za uporabo
modulov Smart lock nudimo posebej ugodno vstopno različico
programske opreme: MEKM smart.

Naloge programske opreme:
❙ evidentiranje in nastavljanje modulov in transponderjev za
uporabnika,
❙ izdelava univerzalnih transponderjev za sproščanje blokiranih
modulov (npr. po nesreči),
❙ izdelava transponderjev obrata za hitro in varno blokiranje
naprav, ki potrebujejo popravilo,
❙ organiziranje uporabnikov, modulov in baterij v skupine ali
področja s posebnimi pravicami in lastnostmi,
❙ dodelitev uporabnikov in baterij modulom (dodelitev pravic),
❙ časovno krmiljenje pravic s pomočjo datuma poteka,
❙ individualne pravice za upravljanje programske opreme
(Kdo sme kaj narediti s programsko opremo),
❙ dvojna zaščita z geslom za osebne podatke,
❙ dnevnik za zapis vseh dogodkov (prijave, odjave, trki, obratovalni
čas in še veliko več), vključno z datumom, časom, udeleženi
mi vozili, zapisom ur vklopa in uporabe uporabnika skupaj s
statističnimi izračuni za zakup/najem
❙ obveščanje o različnih dogodkih
(npr. tlak olja, stanje elektrolita itd.),
❙ obveščanje o nesreči ali drugih dogodkih,
❙ obveščanje o vzdrževanju, ki je na vrsti, ali drugih pomembnih
rokih,
❙ orodje Easy Translate za prevod v druge jezike.
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