Smart Transport

Co-Driver Services

Temperatuurbewaking
Zorg voor een ononderbroken koelketen dankzij permanente
bewaking van de temperatuur.
Bedrijven die specialiseren in het transport
van goederen met temperatuurbeheersing
moeten de temperatuur van de goederen
bewaken. Het doel is om een ononderbroken koelketen te hebben van fabriek
naar winkel. Hun klanten eisen vaak
rapporten met betrouwbare gegevens
over de temperatuurgeschiedenis van de
geleverde producten.
Daarnaast zijn er vereisten van overheidsinstanties en brancheorganisaties om
koelwagens uit te rusten met
temperatuurlogboeken. Naast het
bewaken van temperaturen moeten
transportbedrijven in staat zijn
traceerbaarheid te bieden als goederen
zijn aangetast als gevolg van afwijkende
temperaturen. Dit is belangrijk wanneer
er besloten moet worden wie er verantwoordelijk is. De toepasselijke norm voor
temperatuurbewaking is EN12830: 1999.

Temperatuurbewaking vereist 2 (soms
meer) temperatuursensoren per vrachtruimte:
Inlaatlucht, welke temperatuur wordt aan
de goederen toegevoegd?
Uitlaatlucht, hoeveel graden doen de
goederen de temperatuur stijgen/dalen?
Door middel van onze temperatuurbewakingsservice kunt u de temperatuur in uw
opleggers en andere compartimenten
in realtime bewaken. Bepaal maximumen minimumtemperatuurdrempels die
zijn aangepast aan het te transporteren
product. Creëer rapporten in Co-Driver
Weboffice om te controleren of deze
drempels worden overschreden. Er kan
onmiddellijk worden gereageerd op elke
verdachte temperatuurvariatie.
Dit voorkomt schade en boetes.

For a safer and smarter world

Bied uw klanten betrouwbare
temperatuurrapporten
De temperaturen van uw opleggers
worden continu geregistreerd en gearchiveerd. In geval van een geschil kunt u
de temperatuurgeschiedenis eenvoudig
aanbieden in rapporten om uw activiteit
te rechtvaardigen en boetes te voorkomen
voor de levering van niet aan de norm voldoende goederen. De rapporten kunnen
automatisch en regelmatig via e-mail
worden verzonden naar geselecteerde
gebruikers.

Temperatuurbewaking voor chauffeurs
(optioneel)
Laat uw chauffeurs de temperatuur van
de oplegger volgen op het scherm in de
cabine. De functie biedt chauffeurs de
mogelijkheid om de temperatuur elke 5
minuten te volgen in elke laadruimte die is
aangesloten op Asset Pro via de Co-Driverapp of Vision Fixed/Mobile.

Door middel van het temperatuurrapport krijgt
u volledige beheersing van de temperaturen in
uw vrachtruimtes
.

Hoe kan ik de temperatuur van mijn
goederen traceren?
Als u de temperatuur van uw goederen
wilt bewaken, heeft u een boordcomputer nodig die de temperatuur meet door
middel van onafhankelijke temperatuursensoren of die verbonden is met een
logsysteem in een koelunit. Asset Pro van
AddSecure is een compacte en eenvoudig
te installeren unit die kan worden aangesloten op de koelapparatuur of temperatuursensoren in uw oplegger.
Dit registreert en verzendt de gegevens
naar Co-Driver Weboffice, waar u de temperatuur van uw opleggers kunt bewaken.
Als een Asset Pro is aangesloten op een
logsysteem, is installatie eenvoudig en
er is reeds een gecertificeerd (EN12830)
meetsysteem beschikbaar. Asset Pro
ondersteunt de meest gebruikte logboeken
op de markt.
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Deze functie maakt het mogelijk dat de
chauffeur de status controleert en kan
reageren op afwijkende temperaturen
voordat de goederen aangetast raken.
Door selectie van deze service biedt u
uw chauffeurs volledig overzicht over de
temperaturen in de laadruimtes.
Voordelen
Verminderde kosten voor weggeworpen 		
goederen wanneer u in een vroeg
stadium kunt detecteren dat de tempera 		
tuur afwijkt van het opgegeven niveau
Duidelijk overzicht en tracering van de
temperatuur in realtime en historisch 		
voor analyse van wat er is voorgevallen
Goede mogelijkheden om niet aanspra
kelijk te worden gehouden, aangezien u
temperaturen kunt detecteren in log		
boeken , positionering en diagrammen
De temperatuur is zichtbaar voor de 		
chauffeur in de cabine, die onmiddellijk
actie kan ondernemen als de tempera		
tuur afwijkt van het juiste niveau
Vereiste apparatuur*
Voor verzameling van temperatuurge		
gevens: Asset Pro van AddSecure
Chauffeurinterface: Co-Driver-app
van AddSecure of Vision van AddSecure
(voor temperatuurbewaking door de 		
chauffeur)
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Bied uw chauffeurs toegang tot de temperaturen in uw opleggers en de laadruimtes

