Více než jen správa strojového parku

www.toyota-forklifts.cz

Toyota I_Site je inteligentní správce flotily vašich vysokozdvižných vozíků, který vám pomůže
ve čtyřech zásadních oblastech: náklady, produktivita, zdraví a bezpečnost a životní prostředí.
Elegantní spojení bezdrátové technologie a soustavné podpory vám nejen poskytne okamžité
informace o flotile vozíků, ale zahrnuje také rady a doporučení od našich specialistů. Se systémem Toyota I_Site máte plnou kontrolu nad flotilou manipulační techniky, a to kdykoli po celý
den!
NÁKLADY

PRODUKTIVITA

• Snížení nákladu
na opravy
a poškození
• Optimalizace počtu
vozíků a řidičů

• Zvýšení využití
každého stroje
• Optimalizace času
a práce řidičů
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ZDRAVÍ
A BEZPEČNOST

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

• Omezení přístupu
k vozíku
• Kontrola řidičských
oprávnění na vozík
• Zablokování stroje
po nárazu
• Snížení počtu nárazů
• Předprovozní kontrola
• Okamžitá upozornění
(nárazy a problémy při
předprovozní kontrole)

• Optimalizace
používání vozíku
a delší životnost
• Optimalizace využití
baterie a prodloužení
životnosti
• Snížení časů
volnoběhu

Posuňte svůj byznys na vyšší úroveň
Vyvinuli jsme Toyota I_Site jako reakci na zvyšující se komplexnost v oboru.
Naše řešení vám umožní přístup k aktuální situaci ve vaší flotile odkudkoli přes
webový portál. Díky Toyota I_Site můžete autorizovat řidiče pro konkrétní stroje a monitorovat závady, poškození zboží, stav baterie a mnoho dalšího. Tento
nástroj poskytuje informace, které jsou nezbytné k faktické analýze a především k tvorbě akčního plánu. Se systémem Toyota I_Site zároveň získáte plnou
podporu našeho týmu expertů pro další rozvoj bezpečnosti vašeho provozu.

Mobilní aplikace, Smart Access (přístup kartou) a systém předprovozních kontrol
S Toyota I_Site můžete nyní využít také tři vybrané funkce, které vám ještě více zjednoduší vzdálenou správu flotily a zvýší
bezpečnost: mobilní aplikace, tzv. Smart Access neboli přístup kartou a systém předprovozních kontrol.

Mobilní aplikace podporuje operační systémy
Android a iOS a stáhnete si ji jednoduše
do telefonu z obchodu příslušné platformy.
Získáte tím přístup k historii a aktivitě vozíků
kdekoli na cestách. Aplikace vám také umožní
odblokovat vozík, který byl automaticky
zablokován po neúspěšné předprovozní
kontrole nebo po vysokém nárazu.

Pro více informací prosím kontaktujte
produktového manažera systému I_Site:
Petr Panáček
Tel.: +420 606 731 995
petr.panacek@cz.toyota-industries.eu

Smart Access (přístup kartou) je pokročilý způsob, jak zajistit bezpečný přístup řidičů a dalších
zaměstnanců k vozíku. Přístup k vozíku je povolen pouze pověřeným osobám pomocí unikátní
čipové karty a čtečky umístěné na vozíku, která
podporuje většinu používaných RFID technologií (například stávající zaměstnanecké karty
nebo čipy). Nikdy nebylo jednodušší, rychlejší
a levnější mít kompletní přehled o materiálové
manipulaci ve vaší společnosti.

Systém předprovozních kontrol je funkce
Toyota I_Site, která pomáhá správcům flotil
manipulační techniky sledovat a evidovat
provedení kontroly stavu stroje před zahájením
práce, a tím zajistit spolehlivost a bezpečný
provoz všech strojů. Na základě bezpečnostních
předpisů podniku vytvoří správce flotily prostřednictvím webového portálu Toyota I_Site seznam
kontrolních otázek. Vozíky, které neprojdou
kontrolou kritických otázek, jsou automaticky
zablokovány, případně se aktivuje alarm.
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