SLEDOVANIE TECHNICKÝCH VOZIDIEL
Mestá a obce sa často stretávajú s napätým obecným rozpočtom. Kľúčom k ekonomickému úspechu a spokojnosti obyvateľov je čo najviac znížiť náklady. Zaháľajúca obsluha a stojace stroje znamenajú straty a nespokojných obyvateľov.
ONI system poskytuje jednoduché riešenie kontroly využitia strojov a špeciálnych vozidiel technických služieb. Majte
prehľad o celodennej prevádzke rôznych vozidiel od traktoriek a traktorov s nadstavbami až po špecializované vozidlá.

Prehľadné a spoľahlivé záznamy pracovného vyťaženia stroja
VÝHODY RIEŠENIA:
monitorujete akúkoľvek činnosť vozidla, stroja alebo nadstavby
zaznamenáte nie len aktivitu vozidla, ale i presný čas a skutočnú vzdialenosť behom 		
aktivity
každú trasu si môžete prehrať a aj spätne overiť činnosť konkrétneho vozidla či stroja
sledovanie nadstavieb a špeciálnych vozidiel je cenovo dostupné

Prehlaď o čase a prejdenej vzdialenosti so zapnutým aktívnym vstupom
(stroj sekal)
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NENECHAJTE SI NIČ NAHOVORIŤ
Využitie vozidla či stroja a ich nadstavieb je sledované automaticky, nezávisle na vôle obsluhy. Údaje stroja sú tak maximálne spoľahlivé. Vďaka porovnaniu plánu s evidovanou činnosťou a realitou (zaznamenanou ONI system GPS jednotkami)
jednoducho overíte, ako sa skutočne pracuje na zadanej úlohe.

Zrozumiteľné prehľady o efektivite práce a plnenia úloh
detailný pohľad na jednotlivé vozidlá,
konkrétne dni a pracovné aktivity
jednotlivých vstupov
rýchle zistenie miesta výkonu práce
(zobrazenie na mape)
možnosť plynulého prehrania priebehu
dňa
tabuľkový i grafický prehľad
podklady pre riešenie reklamácií
nevykonaných služieb - preukázanie
času a miesta práce aj roky spätne

Aké vstupy je možné sledovať?
žacie a sejacie lišty
zamietacie kefy, vysávače, fúkače
pumpy a postrekovacie technológie
vyklápačky, hydraulické ruky, žeriavy
zdvíhacie a pracovné plošiny
pluhy a posýpacie nadstavby a mnoho iných
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