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1 | To jest Mobile Easykey

nia automatyczne wylogowanie po określonym czasie. Oprogramowanie Mobile Easykey Manager, wszystkie dane są zarządzane
cyfrowo, utrzymywane i oceniane.
3 | Dlatego Mobile Easykey
1000 klientów w 24 krajach - w tym połowa firm notowanych na
niemieckim indeksie giełdowym DAX!

Mobile Easykey z kontrolą dostępu bez kluczyka we wszystkich wariantach wyklucza nieautoryzowane użycie wszystkich
wyposażonych maszyn i urządzeń. Zwiększa się bezpieczeństwo
i bezpieczeństwo wózka widłowego podczas eksploatacji, w
magazynie i na terenie fabryki. Mobile Easykey oferuje skuteczne
narzędzia bezpieczeństwa dla wózków przemysłowych.
Dzięki oprogramowaniu Mobile Easykey masz przegląd swojej floty i możesz efektywnie organizować i optymalizować flotę dzięki
rozbudowanym narzędziom analitycznym. Obniżenie kosztów
uszkodzeń wózków widłowych, sprzętu i urządzeń peryferyjnych
również zmniejsza koszty.
2 | Tak działa Mobile Easykey
Mobile Easykey jest montowany na ciężarówce lub innych
maszynach. Logowanie elektroniczne, login użytkownika, odbywa
się za pomocą transpondera osobistego (np. Chip, identyfikator
fabryczny, partia, klucz sprzętowy). Moduły zawierają odpowiednie
uprawnienia kierowcy dla określonych maszyn i grup maszyn.
Można określić datę ważności transponderów Przypisz transpondery główne i warsztatowe, które umożliwią zwolnienie, np.
Po awarii, do inspekcji lub przeniesienia do warsztatu. Kolejnym
elementem centralnym jest wykrywanie obecności, które zapew-

Daimler
Gwałtowne obrażenia:
Wielkość floty:
Koszty konserwacji:

–20 %
–10 %
–10 %

Volkswagen OTLG
Gwałtowne obrażenia:
Wielkość floty:
Koszty konserwacji:

–40 %
–15 %
–15 %

Źródło: Raport VDI 2011, Dane dla zakładu Germersheim

Źródło: Job Report 2015

Od czasu wdrożenia Mobile Easykey zmniejszono
koszty szkód i oczywiście bezpieczeństwo naszych pracowników został znacznie ulepszony.
Steffen Rödger, Rudolph Logistik

Modułowy umożliwia ukierunkowane wykorzystanie Mobile Easykey – zgodnie z naszymi
indywidualnymi potrzebami.
Hasso Lotz, Volkswagen OTLG

Dunapack Mosburger
Packaging

4 | Produkty

modular

smart
Produkty kategorii smart tworzą tanie wejście do świata Mobile
Easykey.
smart lock 1

Ekonomiczna kontrola dostępu do dyszla i
drobnych urządzeń gospodarstwa domowego
zastępuje mechaniczną blokadę przełącznika.
Pracownicy otrzymują transponder osobisty,
który upoważnia ich do korzystania z określonych
urządzeń. Transmisja danych odbywa się za pomocą kabla do
programowania w podczerwieni.
smart lock 2

smart lock 3

Dzięki opcji wykrywania obecności (np. Styk
fotela, wyłącznik czuwakowy), inteligentny
zamek 2 jest również zatwierdzony dla
urządzeń fotela kierowcy. Przesyłanie danych
odbywa się automatycznie przez Bluetooth.

Trzecia wersja ma uniwersalny czytnik
transponderów. Tak więc systemy klienta,
takie jak np. Poświadczenia fabryczne,
do wykorzystania. Przesyłanie danych
odbywa się automatycznie przez Bluetooth.
Połączenie wykrywania obecności jest możliwe (na przykład styk
fotela, przełącznik czuwaka).

Nasze klasyczne spełniają wszystkie
indywidualne wymagania. W systemie
modułowym możliwe jest rozszerzenie
o wiele akcesoriów. Konfiguracje basic
i crash+remote stały się własnymi nazwami rodziny Mobile Easykey i zostaną
zachowane. crash + pilot jest również dostępny jako certyfikowany
wariant ochrony EX, jak również w wersji do chłodni (do -35 °).
modular plus

Najnowsza generacja Mobile Easykey
imponuje wyświetlaczem i intuicyjną
nawigacją po menu. W czołówce rozwoju znalazły się wymagania klientów
flotowych, które obejmowały m.in. chcą
interakcji z operatorem. Tak więc np.
Łatwy raport, na przykład aplikacja w
celu udokumentowania szkód, jak również
nowoczesną i bezpieczną kontrolę odjazdow z możliwością
wyświetlania.
Zintegrowany to wstępnie skonfigurowany moduł, jest oczywiście
opatentowany cyfrowy czujnik zdalnego meldowania o wypadkach
i możliwości transmisji danych za pośrednictwem sieci WLAN
lub Bluetooth. Realizacja pojazdu przeprowadzone przez interfejs
MEK, który można zamówić ze wszystkich głównych producentów samochodów ciężarowych w fabryce. Ten interfejs znacznie
upraszcza instalację i umożliwia późniejszą konwersję do innego
pojazdu.

Poznaj swoją flotę

5 | Oprogramowanie
Wbudowany na górę Menedżer MSSQL Komórka EasyKey jest
intuicyjna. Program można uruchomić na jednym lub kilku stanowiskach z różnych przywilejów. Easy oprogramowania można
łatwo przetłumaczyć na dowolny język.
Opcjonalne oprogramowanie konserwacji i licencjonowania
kosztuje 1 Euro miesięcznie i pojazdu (z wył. Miesięczny dodatek
w wysokości 200 Euro, wg. Warunków zamówienia), a oprócz
obowiązkowych aktualizacje i wiele innych również regularna kontrola funkcji. Za korzystanie z inteligentnych modułów blokujących
oferujemy bardzo przystępne wersji podstawowej oprogramowania: MEKM smart.

Zadania oprogramowania:
❙ Nabycie i montaż modułów i transpondery dla użytkowników
❙ Stworzenie transponderów master aktywacji zablokowane
modułów (na przykład, w wypadku)
❙ Stworzenie transponderów warsztatowych dla wszystkich
innych transponderów, aby zablokować w potrzebie naprawy
sprzętu szybko i bezpiecznie
❙ Organizowanie użytkowników i modułów baterii w grupach lub
obszarach o szczególnych praw i właściwości
❙ Przypisanie użytkowników i baterii na moduły (uprawnienia
przypisane)
❙ Planowana kontrola uprawnień w oparciu o daty ważności
❙ Indywidualne prawa użytkownika oprogramowania (Kto może
zmienic oprogramowanie w innym jezyku?)
❙ Podwójne zabezpieczenie hasłem dla robót
❙ Dziennik dla wszystkich operacji zapisu (logowania,
wylogowania, crash, wizyty warsztatowe i wiele innych), w tym
data, godzina, zaangażowanych użytkowników pojazdów
rekordowym turn-on i użytkowania godzin zaw. Prognoz
statystycznych do dzierżawy / wynajmu
❙ Zgłoszenie do różnych sytuacji (na przykład ciśnienia oleju,
poziom elektrolitu itd.)
❙ Zawiadomienie o wypadku lub innych zdarzeń
❙ Zawiadomienie o konserwacji jest należna lub inne stosowne
terminy
❙ Łatwe Przekłada się przetłumaczyć na inne języki

Dowiedz się więcej
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