
Vergeet niets  - 
alles is steeds compleet

Altijd in ´t zicht
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Functies Voordelen

• Automatische controle 

• Controle per App in de cabine

• Modulaire laadlijsten 

• Melding van onjuist laden 

• Beladen op afspraak en project

• Ideaal voor gereedschappen en apparatuur  

• Logboekfunctie

• Belaad nooit meer verkeerd

• Vergeet nooit meer gereedschap

• Minder stilstand op bouwplaatsen

• Geen onnodige vervangende ritten

• Geen extra werk voor de chauffeur 

• Eenvoudige administratie

• Lage aanschafkosten
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Automatische controle
Mensen maken fouten, dat is een feitd. Helaas hebben 

fouten bij het beladen van voertuigen altijd grote gevolgen. 

De organisatie wordt verstoord en dan wordt het duur.

Met de automatische beladingscontrole controleert het 

voertuig zelf het laden, dit gebeurt tijdens het rijden 

volledig automatisch op de achtergrond. Fouten worden 

direct herkend en tijdig gecorrigeerd.

Als er iets wordt vergeten of er iets mis is bij het beladen van voertuigen, wordt het al snel een dure angelegenheid.

 Of het nu gaat om een   container, stukgoed of apparatuur, men moet zorgen voor vervangende transporten of het 

werk moet worden stopgezet. De automatische beladingscontrole biedt een betrouwbare en eenvoudige oplossing.

Het beladen wordt via Bluetooth herkend aan een beacon
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Meer comfort is niet mogelijk

Als er een GPS-zender in het voertuig is geïnstalleerd, kan 

de lading volledig automatisch en tijdgestuurd worden 

gecontroleerd. Geen moeite voor de chauffeur en toch 

alles in zicht.

Desgewenst kan de besturing ook via de app worden 

uitgevoerd. De medewerker ziet direct of zijn voertuig 

goed geladen is en kan daarop reageren.

Automatisch of via de app

Uw apparatuur, gereedschappen, containers of 

transportmiddelen worden eenvoudig voorzien van 

goedkope BLE-bakens. De Bluetooth-signalen van het 

beacon worden ontvangen via GPS-zenders of 

smartphones. Een beladingscontrole kan zonder 

visueel contact worden uitgevoerd. Eenvoudige 

installatie, minder werk voor de chauffeur - 

beladingscontrole was nog nooit zo eenvoudig.

Berichten en logboek

Als het systeem een   laadfout detecteert, ontvangt 

de bestuurder een bericht op de telefoon. Ook 

beladingsprocessen worden hem getoond.

Alle resultaten van de beladingscontrole worden 

centraal opgeslagen en kunnen ten allen tijde 

worden opgeroepen.
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BLE-beacons van verschillende fabrikanten
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