MONITORING PREMIUM FRESHNES

Sikkerhed for korrekt temperatur under transport, og
dokumentation for temperatur under hele transportforløbet
Krav til sikkerhed for korrekt temperatur, og
dokumentation for temperatur under hele transportforløbet, stiller store krav til køletransport. LinkItAll© er
et flådestyringssystem fra Carrier Transicold, specielt
udviklet til disse formål.

En stabil løsning
LinkItAll© er en stabilt og driftsikkert system, der anvendes
i daglig drift på tusindvis af køretøjer og trailere hos en
længere række transportører. Udstyr,
kommunikationstjenester og infrastruktur et er
udelukkende baseret på produkter fra førende
leverandører, som lever op til Carrier Transicold’s strenge
krav til kvalitet.

Overvågning køletransporter
Temperatur-data aflæses direkte fra kølemaskinen,
således at der fuld overensstemmelse mellem
informationer fra kølemaskine, eventuel datalogger og
faktisk temperatur. Aflæste data kommunikeres løbende
via GSM-nettet (GPRS) til LinkItAll©, hvor aktuel
temperatur, set-point og status hele tiden kan følges af
disponenterne på internettet (www.linkitall.com). Også
chaufføren har mulighed for at følge aktuel temperatur
og status på eksempelvis sin mobiltelefon.
I tilfælde hvor aktuel temperatur afviger fra det
ønskede interval (set-point og treshold) udløses
automatisk en alarm i LinkItAll©, som efter behov kan
videresendes på SMS og/eller e-mail.

Høj sikkerhed
Adgang til www.linkitall.com kræver indtastning af at
brugernavn og –kode, som angives i forbindelse med
oprettelse af en ny bruger. Brugerkoder kan ændres efter
behov.

… men også meget andet
LinkItAll© er dog også meget andet end overvågning og
dokumentation i forbindelse med køletransporter.
Faciliteter til eksempelvis GPS-positionering gør
LinkItAll© til et effektivt værktøj i forbindelse med
optimal udnyttelse af flåden.
Afhængig af valg af udstyr og tilbehør til
køretøjer/trailere har LinkItAll© også faciliteter til bl.a.:
 GPS-positionering
 Overvågning dørkontakter
 Geofencing
 Tyverisikring
 Overvågning brændstofforbrug.
Let at anvende
Hver kunde kan oprette og administrere det antal brugere
der er behov for på www.linkitall.com. Brugerne kan
tildeles forskellige rettigheder, som kombineret med den
funktionelle og logiske opbygning af LinkItAll©, gør det
nemt for nye brugere at komme i gang. Der er normalt
ikke behov for egentligt kursus – en kort introduktion til
systemet er som regel tilstrækkeligt.

Data gemmes i to år
Af hensyn til dokumentation gemmes alle køledata
standard i minimum to år.
Certificeret som datalogger
LinkItAll© er certificeret efter den
europæiske EN12380 standard, og
kan derfor anvendes som
datalogger.
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Integration til IT-systemer
LinkItAll© har de nødvendige faciliteter til overvågning og
dokumentation i forbindelse køletransport, men data
opsamlet i LinkItAll© kan også være relevante i andre
sammenhænge. Data kan derfor overføres fra LinkItAll© til
andre IT-systemer.
Fast driftsomkostning
Alle omkostninger til driften af LinkItAll© indgår i det faste
månedlige abonnement – herunder omkostninger til
adgang til www.linkitall.com, datakommunikation mellem
køretøjer / trailere og kontor (i Europa) samt telefonisk
hjælp og vejledning. Der er således ikke risiko for
ubehagelige overraskelser ved brug af systemet.
International service
LinkItAll© markedsføres, sælges og serviceres af Carrier
Transicold. Som specialist i køletransport råder Carrier
Transicold over et stort internationalt netværk af
servicecentre. Mere end 500 servicecentre, med mere
end 1.700 specielt uddannede teknikere fordelt over hele
Europa, Rusland, Mellemøsten og Afrika står til rådighed
for kunderne.
Montering og servicering af udstyr foretages på et af
Carrier Transicold’s servicecentre, som sikrer at montage
og service foretages professionelt og korrekt.
24 timers døgnservice
For at yde den bedste service tilbyder Carrier Transicold
en 24-timers telefonisk døgnservice. Uafhængig af tid og
sted er der adgang til kompetent personale, der taler det
samme sprog, og kan afhjælpe akutte problemer.
LinkItAll© og servicekontrakt
Servicekontrakter på kølemaskiner med LinkItAll© kan
også omfatte selve LinkItAll-modulet monteret på
køretøjet / traileren.
En fremtidssikret løsning
Carrier Transicold lægger stor vægt på videreudvikling og
opdatering af LinkItAll© i et tæt samarbejde med brugerne
af systemet. Ny funktionalitet tilføjes løbende på
www.linkitall.com, og LinkItAll-moduler monteret på
køretøjer / trailere opdateres efter behov løbende eller i
forbindelse med service på kølemaskinen.
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