ARVENTO SEKTÖREL ÇÖZÜMLER

SICAKLIK KONTROL VE TAKiP SiSTEMi
Sıcaklık Kontrol ve Takip Sistemi, sıcaklık denetiminin ve yönetiminin hayati önem
taşıdığı bütün sektörler için, Arvento tarafından özel olarak geliştirilmiştir. Sistem
sayesinde, şirketler frigofirik araçlarının, soğuk hava depolarının ve üretim
tesislerinin sıcaklık değerlerini, internet üzerinden anında kontrol edebilmektedirler.
Sistem, şirketlerin bütün operasyonlarını tek bir merkezden yönetebilmelerini
sağlamaktadır.

Sıcaklık Değerlerinin İnternet Üzerinden Kontrolü
Frigofirik araçlara, depolara ve üretim tesislerine takılan Arvento cihazlarına eklenen
sıcaklık sensörleri aracılığı ile bu alanlardaki sıcaklık seviyeleri internet üzerinden anında
izlenebilmektedir.
Oluşabilecek kritik sıcaklık değişikleri, sistemde tanımlanan kişilere hem program
üzerinden hem de SMS ile alarm mesajları şeklinde anında gönderilmektedir. Sistemin bu
özelliği, ani ve kritik sıcaklık değişiminden kaynaklanan problemler için gerekli önlemlerin
alınabilmesini sağlamaktadır. Sıcaklık değerlerindeki bu değişimler, grafikler ve istatistiki
raporlamalar ile takip edilebilmektedir.

Güncel ve Geçmişe Dönük Raporlamalar
Sistemin çalışma bilgileri, güncel ve geçmişe dönük raporlar halinde alınabilmektedir. Bu
raporlar, hem sistem üzerinden görülebilmekte hem de periyodik olarak e-mail ortamında
tanımlanan kullanıcılara otomatik olarak gönderilmektedir. Günlük ve aylık raporlamalar
sayesinde, araçların, depoların ve üretim tesislerinin çalışma sistemleriyle ilgili detaylı
istatistiki bilgiler elde edilerek, operasyonun verimliliği hakkında reel bilgiler
oluşturulabilmektedir.
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Tek Bir Merkezden Operasyon Yönetimi
Sistem sayesinde; sıcaklık değerlerinin kontrolünün yanı sıra şirketlerin frigofirik araçlarının
belirlenen teslimat rotalarını izleyip izlemedikleri, bu rotalara zamanında varıp varmadıkları,
hangi aracı hangi sürücünün kullandığı, sisteme tanımlanan hız limitlerine uyulup uyulmadığı,
rölanti yerleri ve süreleri gibi operasyonel bilgiler takip edilebilmektedir.

Kimler Bu Sistemi Kullanabilir?
Sistem, sıcaklık denetiminin ve yönetiminin hayati önem taşıdığı bütün sektörler için uygundur.
Özellikle; dondurma, süt, tavuk, yumurta, hazır gıda vb. ürünlerin üretimini ve dağıtımını yapan
firmalar “Sıcaklık Kontrol ve Takip Sistemi”ni kullanabilirler.
Örnek Referans:
Sıcaklık Kontrol ve Takip Sistemi, Unilever-Algida’nın 1.513 adet aracı ve
soğuk hava deposunda kullanılmaktadır.
Sistem; sunduğu özel çözümler ile saha operasyonlarınızın verimli ve etkin
şekilde yönetilmesini sağlayarak, şirketinize işgücü, zaman ve yakıttan
kazandırır.
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