SLEDOVÁNÍ PRÁCE STROJŮ
Optimální využití strojů a techniky je klíčem k ekomickému úspěchu firmy. Zahálející stroje a technika běžící většinu dne
na volnoběh znamená vysoké finanční ztráty a litry zbytečně spálené nafty. Sledování GPS jednotkami ONI system nabízí
jednoduché a efektivní řešení pro spolehlivý dohled nad celodenními výkony vozového parku. Z přehledně uspořádaných
dat snadno odhalíte rezervy a potenciál pro další zlepšení pracovních výkonů strojů i jejich obsluhy.

Přehledné a spolehlivé záznamy pracovního vytížení strojů
VÝHODY ŘEŠENÍ:
za méně než 2 minuty víte, které stroje pracují, a které práci jen předstírají
u každého stroje jednoduše dohledáte, kdo jej v danou chvíli obsluhoval
z grafů pracovních stavů snadno určíte, jak zvýšit vytížení stroje
speciální výpočty spotřeby paliva pomáhají odhalit neoprávněné manipulace
s palivem
PŘEHLED O VYTÍŽENÍ VYBRANÉHO STROJE ZA ZVOLENÉ OBDOBÍ

DETAIL VYTÍŽENÍ VYBRANÉHO STROJE

ZAPALOVÁNÍ – Zapalování vozidla je aktivní, motor neběží
PRÁCE – Vozidlo pracuje, motor je v otáčkách pracovního rozmezí
VOLNOBĚH – Vozidlo nepracuje, motor běží naprázdno v prostoji
PŘEJEZD – Vozidlo se přesouvá po vlastní ose vyšší než pracovní rychlostí
PŘEVOZ – Vozidlo je na valníku přepravováno s vypnutým zapalováním

ZÍSKEJTE
SPOLEHLIVÁ
DATA
NA
NEZÁVISLÁ
VŮLI ŘIDIČE

NENECHTE STROJE ZAHÁLET!
Ve webové aplikaci ONI system najdete přehledné sestavy a grafy, jak vaše vozidla využívají celkový čas chodu motoru. Všechna data si zobrazíte kdykoliv, za libovolné období. Celkové procentuální vytížení jednotlivých strojů se počítá automaticky
a nedá se obsluhou stroje zkreslit. Data o vytížení stroje jsou tak maximálně spolehlivá.

Srozumitelné a jednoznačné údaje o efektivitě práce a využití strojů

celkový i detailní pohled na jednotlivé stroje a dny
rychlé zjištění místa výkonu práce (odkaz na mapu)
tabulkový i grafický pohled s orientačním množstvím spotřebovaného paliva

Detailní záznam jízd 1 vozidla ve vybraném dni

JEDINÉ ČÍSLO = VŠE, CO POTŘEBUJETE ZNÁT
Procento vytížení se počítá podle vzorce:
(práce + přesun) / ( práce + přesun + volnoběh) × 100
Produktivní stavy

Celková doba chodu motoru
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