Information Technology Solutions

Kontakt
Umów się z nami na spotkanie:
Tel:

Oszczędź pieniądze oraz zredukuj czas postoju
pojazdów!

+48 600 173 576

Tel RFID: +48 699 200 200

NASZE NARZĘDZIE DO AUDYTU OPON POMOŻE CI:

Email: info@upway.pl

Skrócić czas kontroli opon o 60%.

http://upway.pl/

Zredukować zużycie opon nawet do 25%.
Zaoszczędzić paliwo.
Zredukować kosztowne awarie opon.
Oszczędzać środowisko redukując emisje CO2.

O Upway

Zdobyć nowych klientów podnosząc jakość usług.

Upway to dynamiczny zespół

Zabezpieczyć opony przed kradzieżą.

pasjonatów oraz specjalistów w
dziedzinie informatyki i nowych
technologii. Świeże i
niekonwencjonalne spojrzenie
pozwala na dokładną
identyfikację potrzeb klienta.
Dzięki indywidualnemu podejściu
oraz wieloletniemu

SYSTEM DO ZARZĄDZNIA OPONAMI ?
System do zarządzania oponami Upway to szereg urządzeń oraz oprogramowanie, które tworzą kompletne
rozwiązanie do audytu opon dla samochodów handlowych lub ciężarowych. Dzięki naszemu rozwiązaniu
kontrola opon staje się szybka, łatwa i wolna od błędów.
W zestawie oferujemy specjalny próbnik bieżnika oraz ciśnienia w oponach. Dzięki wykorzystaniu technologii
bezprzewodowej Bluetooth urządzenie może być wykorzystane z wieloma terminalami mobilnymi lub PDA.
Jako opcję proponujemy oznakowanie opon za pomocą specjalnych etykiet RFID, które za pomocą fal
radiowych identyfikują oponę.

doświadczeniu potrzeby klientów
zaspokajane są przez nas z
pełnym profesjonalizmem i
najwyższą starannością.

JAK TO DZIAŁA ?
Opona jest wybierana przez inspektora lub
identyfikowana za pomocą etykiety RFID.
Wady opon są automatycznie rejestrowane
podczas kontroli. Informacje z terminala
mobilnego są przesyłane do komputera PC

Usługi

lub systemu IT za pomocą GPRS, WIFI, LAN

•

lub kabla USB dzięki czemu przedsiębiorca

Systemy do zarządzania
oponami.

•

Systemy typu Item Level
Intelligence/RFID.

•

Systemy RFID na
zamówienie klienta.

•

Dystrybucja sprzętu RFID.

•

Konsultacje RFID.

posiada aktualną informację o stanie opon.
Dostarczone oprogramowanie, generuje

Opcjonalnie, terminal

Dane są wysyłane do

raport obejmujący dalsze prace serwisowe

RFID identyfikuję oponę.

systemu IT.

oraz optymalizuje proces zarządzanie
oponami. Oprogramowanie ma możliwość
kontrolowania cyklu życia opony oraz
prognozowana kosztorysu związanego z

Próbnik mierzy

zakupem opon w przyszłości.

bieżnik oraz ciśnienie

Inspekcja opon bez
naszego systemu.

Inspekcja opon z
naszym systemem.

Manualna, kosztowna i nie dokładna inspekcja

•

Szybka i precyzyjna inspekcja opon.

opon.

•

Aktualny wgląd w stan opon.

•

Brak aktualnych informacji o stanie opon.

•

Optymalne zarządzanie oponami.

•

Koszt operacyjny związany z zarządzaniem

•

Autoryzacja opon za pomocą unikalnych tagów

•

RFID.

oponami.
•

Brak autoryzacji co umożliwia kradzież opon.

•

Dodatkowe koszty związane ze złym stanem opon
(wystrzały, mandaty, postój taboru).

•

Oszczędność związana z prawidłową
eksploatacją opon.

•

Chcesz wiedzieć więcej ? Zapraszamy do kontaktu!
Telefon:

+ 48 600 173 576
+ 48 699 200 200

Wypełnij formularz na stronie http://upway.pl/kontakt
Wyślij mail pod adresem mailowym biuro@upway.pl

