
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAnSCAn 

 

 

 
TRANSCAN 

Zdalny Monitoring oraz Śledzenie Pojazdu w Sektorze Transportu Drogowego 



TRANSCAN® ZAAWANSOWANE DZIENNIKI 

DANYCH TEMPERATUROWYCH 

- Dziennik danych temperaturowych 

standardowy w tym sektorze pozwala na 

monitorowanie krytycznego ładunku od 

źródła do półki. 

 

- Dogłębnie przetestowane zgodnie z  BS EN12830 

oraz wykazana zgodność z wytycznymi 

HACCP, BRC, GDP, GAMP5  i WELMEC  7.2. 

 

- Zapewnia przejrzystą widoczność 

alarmów temperatur spoza zakresu dzięki 

ustawieniom 8 alarmów temperatury oraz 

urządzeniu auto alarmu. 
 

- Do 8 niezależnych wejść czujników 

temperatury: do 8 wejść przełączników (np. 

drzwiczki, odmrażanie, zasilanie chłodziarki 

oraz zdefiniowane przez użytkownika). 

 

- Chroni integralność produktu podczas 
przewozu. 

 
- Zapewnia fizyczne wydrukowane 

potwierdzenie  temperatury w postaci 

poświadczeń dostawy, podróży oraz 

wydruków wielodniowych. 

 

- Zapewnia tryby wydruku 

numerycznego i graficznego 

poświadczenia podróży. 

 
 

Seven Telematics 

Pojazd: Rejestrator 

VEH12345: T00000 

POŚWIADCZENIE 

DOSTAWY 
 

T1 Przód -18,0oC 
T2 Tył -18,2oC 
T3 Air Ret -17,0oC 
T4 Produkt -20,0oC 

Podpisano: 

------------------------- 
Data raportu 

0000-00-00  00:00:00 

------------------------- 
Transcan Tracker 
Program Śledzący 



SEVEN EYE® ZDALNY MONITORING TEMPERATURY W 

CZASIE RZECZYWISTYM 
 

Dziennik danych temperaturowych 
Transcan® współpracuje z systemem 
SevenEye® i zapewnia dostęp do 
bogactwa informacji w czasie 
rzeczywistym. 

Kompatybilność 

 

Temperatura 

- Zdalny monitoring temperatury w czasie rzeczywistym oraz alerty z przeglądarki 

lub smartfonu, z przechowywaniem danych temperatury na żywo i historycznych. 

 

Śledzenie 

- Zaawansowane technicznie śledzenie pojazdu nałożone w czasie rzeczywistym na Mapy 

Google.  Właściwości obejmują śledzenie „snail” na żywo i historyczne pojazdu, 

mapowanie na poziomie ulicy, ważne punkty oraz geofencing. 

 

Wyniki 

- Uzyskaj kompletną analizę osiągów operacyjnych dla kierowcy, bazy czy floty dzięki 

właściwościom obszernego zestawu raportowania KPI, odnośnie zużycia paliwa, 

nadmiernych obrotów silnika, gwałtownego hamowania, obciążenia osi, itp. 

 

Zdalne Alerty E-mail oraz  SMS  

- Otrzymuj alerty w czasie rzeczywistym dotyczące alarmów temperatury spoza zakresu, 

obciążenia osi,  tachografu, geo-fence,  wyłączonych lokalizacji,  ochrony przed kradzieżą 

paliwa, itp. 



WIDOCZNOŚĆ I RAPORTOWANIE 
 
 

 

Uzyskaj bardziej kompletny wgląd w temperaturę 

dzięki niezwykłemu połączeniu dziennika temperatury 

Transcan® oraz zestawu raportowania i alertów Seven 

Eye®. 

 
Seven Eye® umożliwi Ci zdalne monitorowanie 

temperatury Twojego ładunku w czasie rzeczywistym, 

za pośrednictwem przeglądarki lub smartfonu i 

otrzymywanie alertów poprzez  e-mail  i SMS o 

temperaturze spoza zakresu.  Będziesz informowany o 

wszystkich problemach z ładunkiem zanim dowie się o 

nich Twój Klient.  System umożliwia także 

wprowadzanie zapytań w Transcan® dziennikach 

temperatury oraz automatyczne, zdalne 

przechowywanie/dostęp do danych historycznych. 
 
 
 
 

Na poniższym wykresie 
pokazano jak możesz 
dostosować 8 
wejść przełączników oraz 8 sond 
temperatury do Twoich 
określonych wymagań. Na 
przykładzie przedstawiono 4 
temperatury, drzwiczki, zasilanie 
chłodni oraz odmrażanie. 



ANALIZA OSIĄGÓW 
 
 

 

System Seven Eye® może aktywnie 
monitorować zasilanie 
CANbus (w zależności od typu 
pojazdu i specyfikacji), 
przedstawiając wiele danych: 

- MPG 

- Przyspieszenie 

- Tempomat 

- Poziom paliwa 

- Czas przestoju 

- Informacje z 
Tachografu oraz o 
nadmiernych 
obrotach silnika 

 
 
 
 
 
 

Pełny raport KPI umożliwia użytkownikom 

dostęp do określonego punktu danych. 

Rankingi KPI oraz karty wyników baz 

umożliwiają porównanie osiągów. 
 

 

Raport z Rankingu zapewnia informacje właściwe dla poszczególnych pojazdów lub kierowców. 

Seven  Eye®  Karta Wyników Bazy  wyświetla informacje zgromadzone na poziomie bazy, 

umożliwiając menadżerom wgląd w wyniki floty 

oraz trendy na przestrzeni czasu.  

Przykłady danych obejmują średnią ocenę pojazdu za: MPG, przyspieszenie, tempomat, 

ekologiczne prowadzenie samochodu, nadmierne obroty silnika, ekonomię paliwa i więcej. 



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Śledzenie Pojazdu 

- Google Maps  z Google Streetview oraz informacje o ruchu na żywo 

- Lokalizacja GPS pojazdu/naczepy na żywo i historyczna 

- „Snail trail” dla przeglądu ruchu pojazdu/naczepy 

- Alerty geofence wysyłane e-mailem oraz SMS (np. London Congestion Zone) 

- Waypoints klientów (punkty orientacyjne) 

- Lokalizacje wykluczone 

- Poszukiwania na żywo najbliższego pojazdu/naczepy  

- Retrospekcyjne poszukiwania pojazdu 

- Obciążenie osi – monitoring w czasie rzeczywistym oraz historyczny danych na temat obciążenia osi oraz alerty 

 
Monitoring temperatury 

- Niezależne dane temperaturowe w czasie rzeczywistym z przeglądarki sieciowej lub smartfonu 

- Alerty e-mail oraz SMS dla temperatur spoza zakresu, zdarzeń przełącznikowych oraz strat mocy 

- Spełnienie wymogów prawnych dotyczących przechowywania oraz dostępu do historii temperatury przez czas nieokreślony 

- Zadaj pytanie w ramach Transcan® dzienniki temperatury i danych 

- Zgodność z HACCP,  BRC, GDP oraz GAMP5   

- Łączność Thermo  King  i-Box 

- Łączność z bramką przewoźnika Transicold 

- Ekrany interaktywne In-Cab 

 
Wyniki Kierowcy 

- Administracja Systemu – utworzenie „super użytkownika” i zarządzanie użytkownikami, bazami oraz 

flotami 

- Cyfrowa integracja tachografu, zdalne wczytywanie danych oraz analiza 

- Raporty z podróży, arkusze czasu, przebiegu, wyjątków oraz lokalizacji 

- Zestaw raportowania KPI do monitorowania osiągów danego kierowcy/pojazdu 

- Ranking KPI do porównywania osiągów kierowcy/pojazdu 

- Karta wyników bazy KPI do porównywania osiągów bazy 

- Drogomierz, MPG oraz % poziomu paliwa (alerty kradzieży paliwa) 

- Możliwość konfiguracji deski rozdzielczej 

Aby uzyskać więcej informacji na temat Transcan® oraz Seven Eye®, wejdź na stronę  www.seventelematics.com 

http://www.seventelematics.com/

