SLEDOVANIE PRÁCE STROJOV
Optimálne využitie strojov a techniky je kľúčom k ekonomickému úspechu firmy. Zaháľajúce stroje a technika bežiaca
väčšinou dňa na voľnobeh znamená vysoké finančné straty a litre zbytočne spálenej nafty. Sledovanie GPS jednotkami
ONI system ponúka jednoduché a efektívne riešenie pre spoľahlivý dohľad nad celodennými výkonmi vozového parku.
Z prehľadne usporiadaných údajov jednoducho odhalíte rezervy a potenciál pre ďalšie zlepšenie pracovných výkonov
strojov aj ich obsluhy.

Prehľadné a spoľahlivé záznamy pracovného vyťaženia strojov
VÝHODY RIEŠENIA:
za menej než 2 minúty viete, ktoré stroje pracujú a ktoré prácu len predstierajú
pri každom stroji jednoducho dohľadáte, kto ich v danú chvíľu obsluhoval
z grafu pracovných stavov jednoducho určíte, ako zvýšiť vyťaženie stroja
špeciálne výpočty spotreby paliva pomáhajú odhaliť neoprávnené manipulácie s palivom
PREHĽAD O VYŤAŽENÍ VYBRANÉHO STROJA ZA ZVOLENÉ OBDOBIE

DETAIL VYŤAŽENIA VYBRANÉHO STROJA

JAZDA – Zapaľovanie vozidla je aktívne, motor beží
PRÁCA – Vozidlo pracuje, motor je v otáčkach pracovného rozmedzia
VOĽNOBEH – Vozidlo nepracuje, motor beží naprázdno v prestoji
PREJAZD – Vozidlo sa presúva po vlastnej osi vyššou než pracovnou rýchlosťou
PREVOZ – Vozidlo je na valníku prepravované s vypnutým zapaľovaním

ZÍSKAJTE
SPOĽAHLIVÉ
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A
VÔLE VODIČ

NENECHAJTE STROJE ZAHÁĽAŤ!
Vo webovej aplikácií ONI system nájdete prehľadné zostavy a grafy, ako vaše vozidlá využívajú celkový čas chodu motora.
Všetky údaje si zobrazte kedykoľvek, za ľubovoľné obdobie. Celkové percentuálne vyťaženie jednotlivých strojov sa počíta
automaticky a nedá sa obsluhou stroja skresliť. Údaje o vyťažení stroja sú tak maximálne spoľahlivé.

Zrozumiteľné a jednoznačné údaje o efektivite práce a využitia strojov

celkový a detailný prehľad na jednotlivé stroje a dni
rýchle zistenie miesta výkonu práce (odkaz na mapu)
tabuľkový aj grafický pohľad s orientačným množstvom spotrebovaného paliva

Detailný záznam jázd 1 vozidla vo vybranom dni

JEDINÉ ČÍSLO = VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ
Percento vyťaženia sa počíta podľa vzorca:
(práca + presun) / (práca + presun + voľnobeh) × 100
Produktívne stavy

Celková doba chodu motora
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