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ZEUS – Platforma systemów zdalnego monitorowania, diagnostyki
i zarządzania flotą pojazdów

ZEUS FORKLIFT to system należący do grupy rozwiązań z rodziny ZEUS.
Stworzony z myślą o realizacji diagnostyki i zdalnego monitoringu pojazdów magazynowych m.in. wózków
widłowych. Uwzględnia specyficzne właściwości monitorowanych pojazdów,
a tym samym pozwala na integrację z już zainstalowanymi systemami.

Podstawowa konfiguracja systemu ZEUS FORKLIFT

Zeus Server – serwerowe
oprogramowanie komunikacyjne oraz
silnik bazodanowy do akwizycji
i archiwizacji danych
Zeus Management Application –
aplikacja wykorzystująca
standardową przeglądarkę
internetową, umożlwia dostęp do
danych o pojeździe niemalże z
dowolnego miejsca
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Zeus Core – urządzenie wraz ze
specjalnie przygotowanym
oprogramowaniem realizaujące
funkcje rejestrujące, komunikacyjne,
dostępowe-immobiliser
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Moduł główny – element bazowy systemu ZEUS FORKLIFT,
FORKLIFT, który
zapewnia następujące funkcjonalności podstawowe:
●
zdalny podgląd stanu pojazdów
●
rejestracja zdefiniowanych
zdefiniowanych zdarzeń i sygnałów
●
generowanie raportów, statystyk w formie tabel, wykresów itp.
Moduły dodatkowe
●
Moduł serwisowy
●
Zgłaszanie usterek
●
Delegowanie i raportowanie prac serwisowych
●
Przypomnienie o zbliżających się terminach prac serwisowych
●
Moduł kontroli dostępu
●
Kontrola dostępu do wózka
●
Zarządzanie uprawnieniami poszczególnych użytkowników
●
Kontrola czasu pracy
●
Moduł bezpieczeństwa
●
Ostrzeganie o zaistniałych sytuacjach niebezpiecznych
●
Współpraca z czujnikami laserowymi, wagi, zderzeniowymi
●
Moduł lokalizacji
●
Moduł komunikacji z operatorami
●
Moduł ostrzeżeń dźwiękowych (inf. o awariach, zdarzeniach itp.)
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Zalety platformy ZEUS:
Utrzymanie maksymalnej
gotowości i wykorzystania floty
Zminimalizowanie kosztów
utrzymania i eksploatacji
Modułowa budowa systemu
Zdalna konfiguracja i sterowanie
urządzeniami pokładowymi
Usystematyzowany podział
zdarzeń
Przyjazny interfejs
zapewniający komfortową pracę
System logowania z podziałem
użytkowników na grupy
i poziomy dostępu
Możliwość implementacji
nowych, niestandardowych
funkcjonalności

Kluczową cechą systemu ZEUS FORKLIFT jest elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb
klienta, z uwzględnieniem jego preferencji. Jest to możliwe, dzięki modułowej budowie, która pozwala na swobodną
konfigurację i zestawienie wszystkich wymaganych w danej aplikacji funkcjonalności. W rezultacie otrzymujemy
jeden interfejs, dostarczający informacje na temat wielu podsystemów zabudowanych w pojeździe. Jednocześnie
uzyskujemy prostotę monitorowania pojazdu, a także ograniczamy koszty finalne produktu.
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E-mail:
Tel.:
Web:
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office@llj.com.pl
(48) 792-318-399
www.zeusplatform.pl
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