
Digital Solutions
Jungheinrich FMS
Modulární systém pro digitalizaci vaší flotily vozíků.



Digitální řešení
pro udržitelnou optimalizaci 
vašeho vozového parku.
Pro maximální bezpečnost, vyšší produktivitu, nižší náklady a efektivnější 
provoz.

Systém pro správu vozového parku Jungheinrich FMS představuje digitální řešení pro efektivní řízení vašeho vozového parku 
napříč všemi pobočkami. Tento webový nástroj spojuje údaje o vozících a obchodní údaje do jednoho systému a díky 
komplexním analýzám poskytuje konkrétní základní informace pro rozhodování o řízení podniku.

Díky inteligentnímu systému řízení přístupu, hlášení nárazů a údajům o nákladech a produktivitě můžete pomocí systému 
Jungheinrich FMS zlepšit vytížení svého vozového parku, snížit provozní náklady a zvýšit bezpečnost lidí i strojů. Sami se 
rozhodnete, které moduly by vaše řešení mělo obsahovat.

Přehled výhod

• Jednoduché přidělování přístupových oprávnění a hlášení nárazů pro zvýšení 
bezpečnosti.

• Komplexní podnikově ekonomické analýzy včetně úplné transparentnosti 
nákladů pro identifikaci potenciálu úspor.

• Podrobné vyhodnocení používání a vytížení vašich vozíků za účelem zvýšení 
produktivity.

• Individuálně konfigurovatelná upozornění na kritické události a vizuální 
zvýraznění relevantních informací o vozovém parku jako základ pro rychlou 
akci.

• Moderní platforma IoT s volitelným rozhraním API.



Váš Jungheinrich management flotily
Systém pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita Bezpečnost Individualita
Zvyšte hospodárnost 
vašeho vozového parku.

Maximální bezpečnost pro 
člověka, stroj i data.

Softwarové řešení jedinečné 
jako váš podnik.

Díky větší transparentnosti údajů o 
vozovém parku a provozních 
hodinách můžete snadno 
optimalizovat vytížení svých vozíků, 
snížit náklady na váš vozový park a 
ušetřit drahocenný čas.

Se softwarem Jungheinrich FMS 
zvýšíte ochranu svých zaměstnanců, 
vozíků a firemních dat.

Jungheinrich FMS je standardní 
software s individuálním rozsahem 
funkcí a možností personalizace na 
míru vaší společnosti.

Optimalizace vybavení vozíku a 
snížení opotřebení
• Automatický záznam aktuálních 

provozních hodin všech vozíků 
Jungheinrich a možnost jejich 
doplnění ručně.

• Prognóza provozních hodin pro 
vozíky se smlouvou o full servisu, 
aby nedošlo k překročení 
smluvních podmínek.

• Rychlá identifikace vozíků a počtu 
jejich provozních hodin, pro 
zamezení jejich opotřebení.

Všechny náklady pod kontrolou
• Vysoká transparentnost všech 

nákladů na servis a financování s 
odděleným hlášením škod 
vzniklých v důsledku použití síly.

• Snadná identifikace potenciálu 
úspor díky automatickým 
klíčovým ukazatelům nákladů.

• Možnost srovnání různých 
nákladových středisek nebo 
poboček na základě 
individuálních analýz nákladů.

Zvýšení produktivity díky 
smysluplným analýzám
• Jednoduchá identifikace 

nevyužitých nebo chybějících 
kapacit pro optimalizaci složení 
vozového parku.

• Rychlé rozpoznání a detailní 
vyhodnocení nejexponovanějších 
časů.

• Možnost srovnání produktivity 
díky různým možnostem 
filtrování a ukládání individuálně 
nakonfigurovaných analýz.

Eliminace rizik, snížení nákladů
• Jednoduché přidělování a správa 

přístupových oprávnění pro řízení 
jednotlivých vozíků, všechny 
vozíky nebo skupinu vozíků.

• Proaktivní informování o končící 
platnosti přístupových oprávnění 
pro řízení vozíku.

• Individuální tvorba skupin vozíků 
dle potřeb klienta.

Maximální bezpečnost ve skladu 
díky správě šokových událostí
• Automatické zaznamenávání a 

dokumentování různých otřesů 
na vozících (nárazů) a možnost 
jejich sledování.

• Upozornění v případě středně 
těžkých nebo těžkých nárazů.

• Zvýšení bezpečnosti tím, že po 
nárazu dojde ke spuštění 
pomalého pojezdu nebo 
zastavení, v závislosti na 
konfiguraci klienta.

• Předem nastavené parametry 
nárazů podle typu vozíku s 
možností individualizace.

Vysoká bezpečnost dat
• Dodržování GDPR.
• Ukládání a zpracování dat v rámci 

EU.

Individuálně konfigurovatelný systém 
správy vozového parku
• Modulární konstrukce: Vyberte si 

přesně takové funkce, které 
potřebujete.

• Mapování jednotlivých 
organizačních struktur (např. 
nákladových středisek, výrobních 
linek).

• Manuální doplnění záznamů všech 
dat souvisejících s vozovým 
parkem, a to i vozíků jiných 
výrobců.

• Rozsáhlá individualizace 
prostřednictvím personalizovaných 
znaků (např. přiřazení interních 
sériových čísel, interních názvů 
poboček).

• Individuální stanovení mezních 
hodnot a skupin vozíků v rámci 
modulů.

• Volitelná data API - integrace dat 
do vašich systémů.

Nepřetržitý vývoj a jistota do 
budoucna
• Neustálý vývoj a rozšiřování našich 

algoritmů, funkcí a doporučení 
týkajících se optimalizace.

• Využití plného potenciálu nových 
vozíků díky okamžité integraci do 
systému a možnostem jeho 
nastavení.



Die passenden Module für Ihre Anforderungen:

 

 

 

 

 

 

Starter Kit

• Správa inventáře
• Správa pobočky
• Provozní hodiny
• Propojení s Call4Service

Finance Bundle

• Servisní zprávy
• Provozní hodiny
• Provozní náklady

Access Bundle

• Systém řízení přístupu

Productivity Bundle

• Produktivita
• Systém řízení přístupu

Safety Bundle

• Správa šokových událostí
• Systém řízení přístupu

Safety Bundle Plus

• Správa šokových událostí
• Systém řízení přístupu
• Produktivita

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

 Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  
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