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KOELTRANSPORT
Precies wat je nodig hebt

FLEET MANAGEMENT CHECKIN@WORK
SENSORS ANTI-DIEFSTAL TRACK&TRACE
RAPPORTAGE IoT REALTIME MONITOR
AGR-GPS ECO-DRIVE RFID TT1-TT4

temperatuur
registratie

HALLO
Voor transporteurs die ladingen onder gecontroleerde
temperatuur vervoeren, worden de regels steeds
strenger. Een van de Europese richtlijnen verplicht
transporteurs om gegevens bij te houden in verband
met de lading, de temperaturen in de laadruimte en
de periodes dat de deuren geopend zijn geweest. Het
bijhouden van deze data is een tijdrovende klus waarbij
alle extra hulp zeker welkom is.
All-Connects biedt een totaaloplossing aan voor zij
die het registreren van alle temperatuurgerelateerde
data willen vereenvoudigen. Dankzij de uitbreiding van
LIVE.connects met Sensor2Web voldoet dit systeem
aan zowel de BRC- en HACCP voedingsnormen als de
ISO22000-norm. Door de inbouw van slimme sensoren
en datacommunicatie kan de transporteur in reële tijd
zelf alle activiteit opvolgen en online de temperatuur
van het transport monitoren.
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DE SLIMME LOG-SENSOR
De meest eenvoudige optie is de installatie van een
slimme temperatuurlogger in de trailer of vrachtwagen.
Deze compacte unit registreert continu data zoals onder
andere de temperatuur in de koel- en/ of laadruimte.
Van zodra de vrachtwagen geparkeerd staat in het
depot, maakt de slimme logger draadloos verbinding
met de centrale box. Deze stuurt de geregistreerde data
door naar het platform LIVE.connects, waar jij steeds alle
gegevens in een duidelijk overzicht kan raadplegen.
Je hoeft je niet langer zorgen te maken of alle gegevens
die je nodig hebt wel verzameld zijn. Alle registraties
verlopen namelijk volledig automatisch. Maak je liever
gebruik van de software waarover je bedrijf al beschikt?
Dan kunnen de gegevens ook doorgestuurd worden
naar deze software.

2 BLACK BOX

3 UITBREIDING MET ALARMMELDINGEN

Je kan er ook voor kiezen om een Blackbox met
sensor in het voertuig te laten plaatsen. De sensor
verzamelt meetresultaten en verzendt deze in realtime via
GPRS naar de server. Via het gebruiksvriendelijke platform
LIVE.connects kunnen deze resultaten meteen geraadpleegd worden.

Wil je graag meteen op de hoogte zijn van zodra de
temperatuur in je voertuig te hard daalt of stijgt? Een
uitbreiding met automatische alarmmeldingen zorgt
ervoor dat je bij overschrijding van de vooraf ingestelde
maximum- of minimum temperatuur automatisch een
sms en/of e-mail ontvangt.

De gegevens kunnen in een rapport verzameld worden,
dat rechtstreeks kan worden afgedrukt of geëxporteerd
naar een Excel-bestand.

De parameters voor deze alerts kan je in de applicatie
instellen. Zo kan je bijvoorbeeld een ‘delay’ instellen
om korte periodes van temperatuurschommeling uit te
sluiten voor een alarm. Wanneer er bijvoorbeeld een

Naast de standaard functionaliteiten kunnen er
nog andere sensoren op de blackbox aangesloten
worden, zoals bijvoorbeeld een sensor om een
deurcontact of de juiste werking van de koelgroep te
controleren. Dankzij een GPS-ontvanger weet je
precies op welke plek een deur werd geopend of waar de
temperatuur precies werd overschreden.

OPLOSSING
IN DE KIJKER

temperatuurschommeling is door de opening van een
deur, dan is het niet meteen nodig om een melding
hierover te ontvangen. Bij het terug sluiten van de
deuren zal het systeem zichzelf terug aanpassen naar
de ingestelde temperatuur.
TIP: Vraag ons naar een integrale Fleet Management
oplossing. Verwerf inzichten over de exacte locatie van
je voertuigen, hun snelheden en rijgedrag, het verbruik
en hoe je al je ritten zo optimaal mogelijk kan laten
verlopen.

CONNECT MET ONS
LATEN WE OVER JOU PRATEN
PRAAT MET ONS
03 289 55 35

Wil je weten hoe onze oplossingen met jouw bedrijfssystemen
geïntegreerd kunnen worden? Heb je al een concreet project
in gedachten waarvoor je een gedetailleerde offerte wil
ontvangen? Weet je niet waar je moet starten en heb je nood
aan een goede brainstorm samen met ons?
Connect dan met ons.

1 MAIL ONS
HELP@all-connects.com

We luisteren graag naar jouw verhaal: Wat zijn jouw specifieke
noden en doelen? Waar loop je vandaag tegenaan? Waarmee
worstelen je werknemers? Contacteer ons en we maken met
plezier tijd voor een uitgebreid gesprek of een snelle offerte.

INFORMEER JE VERDER
www.all-connects.com

TROEF 01 | DE JUISTE SPECIALIST VOOR DE JUISTE JOB
Met +15 jaar ervaring weten we waarover we spreken.
We houden je op de hoogte van de nieuwste innovatieve
technologieën die je zullen helpen verder te groeien.
We anticiperen wat nodig is voor jouw bedrijf om
concurrentieel een sterke positie te behouden.
TROEF 02 | EEN COMPACT TEAM VAN PROFESSIONALS
We zijn met een relatief klein team met enorm veel kennis
en expertise. Dit maakt het mogelijk om moeilijkere
totaalprojecten en technisch innovatieve oplossingen uit
te werken voor onze klanten. We werken hiervoor nauw
samen met onze ervaren leveranciers.
TROEF 03 | MADE IN BELGIUM
Als familiebedrijf met sterke roots in Vlaanderen kiezen we
bewust om de software in België te ontwikkelen, afgestemd
op de Belgisch wetgeving per sector. We geloven in een
transparante samenwerking en delen
onze vakkennis ter voordeel van alle partners.
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