Perustuvatko päätöksesi
tietoon vai näppituntumaan?
AC Panther kertoo täsmällisesti,
mikä on kuljetustesi tehokkuus
Onko kylmäkuljetuskalustosi direktiivin
vaatimassa kunnossa?
1.1.2010 alkaen kylmäkuljetusten
lämpötilaseurantalaitteiden pitää
olla EN12830-hyväksyttyjä. Vaatimus
koskee myös jo olemassa
olevaa kalustoa.

Paikannus
ja ajotapa
raportit

Lastin
lämpötila
seuranta EN12830

EN12830-hyväksytty AC Panther
on ajoneuvojen tietojärjestelmä, joka
optimoi kuljetuskalustosi tehokkuuden.
Säästät rahasi, kun seuraat kuljetustesi
kaikkia kuutta keskeistä osa-aluetta
yhdeltä näytöltä.
Päivitä järjestelmäsi ajan tasalle nyt.
Vastaat tehokkaammin tuleviin haasteisiin.
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Optimoi kuljetuksesi AC Panther -ajoneuvopäätteillä ja
-tietojärjestelmällä. Katteesi kasvavat, kun seuraat kulutusta
ja viilaat kuljetuksista pois turhan työajan sekä ylimääräiset
kustannukset.
Miten hyödyt AC Pantherista?
Jos ohjaat kuljetuksiasi useilla järjestelmillä, maksaa niistä muodostuva kirjava
kokonaisuus selvästi enemmän kuin AC Panther.
Kun keskität kuljetuskalustosi ohjauksen AC Pantheriin, säästät myös aikaasi. Saat tiedot
suunnittelusi tueksi muutamalla raportilla ja näet heti, missä voit parantaa katteitasi.
Tarjoat korkeatasoisen raportoinnin myös asiakkaasi käyttöön, jos niin haluat.
Järjestelmä purkaa automaattisesti digipiirturit puolestasi. Seuraat langattomasti
kylmäkuljetusten lämpötiloja konttorilta käsin. Työajat kirjaantuvat puolueettomasti
ja tarkasti talteen.
Asiakkaamme ovat vähentäneet AC Pantherin avulla autokohtaista polttoaineen
kulutustaan jopa 20 litralla päivässä. Jos viiden autosi kulutus putoaisi puolet tästä,
niin säästäisit vuodessa 12.000 litraa.

1.

Kylmäkuljetuksia säätelevä EU-direktiivi muuttuu. 1.1.2010 alkaen lämpötila
seurantalaitteiden pitää olla myös vanhan kaluston osalta EN12830-standardin
mukaisia. AC Panther täyttää direktiivin vaatimukset ja on sertifioitu EN12830standardin mukaisesti. Se tallentaa lämpötilat paikallisesti ja siirtää lämpötilatiedot
langattomasti ja tosiaikaisesti toimistoon koko kuljetuksen ajalta. Myös lämpötila
tietojen siirtoyhteys perävaunusta vetoautoon on langaton.

2.

Optimoi ajokäyttäytyminen ja säästät rahaa saman tien. AC Panther seuraa
ajokäyttäytymistä ja kulutusta. Saat valmiit raportit ongelmakohdista, jotka
korjaamalla säästät polttoainetta. Seuraat tarkasti myös odotus-, ajo- ja lastaus
aikoja. Laskutat tarkemmin tilaajasta aiheutuvat odotusajat ja säästät aikaa
oheistoiminnoissa, kuten digitaalisten ajopiirtureiden purkamisessa.

3.

Siirrä automaattisesti kuljetusten tiedot laskutukseen ja kuljetuserittelyihin.
Sähköinen tiedonsiirto on osa kuljetusten ohjausta. Vältät tietojen moninkertaisen
käsinkirjoittamisen, kun integroit AC Panther -raportoinnin toimistojärjestelmään.

Jos käytät jo esimerkiksi lämpötilaseurannan tai navigoinnin yksittäisjärjestelmiä, voit
täydentää nykyisiä työvälineitäsi tarvitsemillasi AC Panther -laajennuksilla. Näin pidät
kustannuksesi kurissa ja eivätkä jo tekemäsi investoinnit valu hukkaan.

Mistä saat lisätietoja?
Ota yhteyttä Tuomas Koskiseen (050 521 0752 tai
tuomas.koskinen@acev.fi).
Kerromme napakassa tunnin tapaamisessa, miten
hyödyt AC Pantherista.
AC-Sähköautot on 1993 perustettu suomalainen yritys.
Suunnittelemme, valmistamme ja markkinoimme
suomalaisia ajoneuvopäätteitä ja tietojärjestelmiä ammattikäyttöön.
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Miksi vaihtaisit järjestelmäsi AC Pantheriin juuri nyt?

