
Ψηφιακές Λύσεις
Jungheinrich FMS
Το αρθρωτό σύστημα για την ψηφιακή βελτιστοποίηση του στόλου.



Η ψηφιακή λύση
για τη βιώσιμη βελτιστοποίηση του 
στόλου σας.
Για μέγιστη ασφάλεια, αυξημένη παραγωγικότητα, χαμηλότερο κόστος και 
αποτελεσματικότερη εργασία.

Το σύστημα διαχείρισης στόλου  Jungheinrich FMS είναι η ψηφιακή λύση για τον αποτελεσματικό έλεγχο του στόλου 
των  μηχανημάτων σας σε κάθε περιοχή. Το εργαλείο που παρέχεται  μέσω  web συνδυάζει τα δεδομένα  μηχανημάτων 
και τα εμπορικά δεδομένα σε ένα σύστημα και, χάρη σε ολοκληρωμένες αναλύσεις, σας προσφέρει συγκεκριμένες 
βασικές πληροφορίες για τις επιχειρηματικές αποφάσεις.

Χάρη στο έξυπνο  access control, την αναφορά συμβάντων κραδασμών, καθώς και τα δεδομένα κόστους και 
παραγωγικότητας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Jungheinrich FMS για να αυξήσετε το ποσοστό χρήσης του στόλου 
σας, να  μειώσετε το λειτουργικό κόστος και να αυξήσετε την ασφάλεια για τους ανθρώπους και τα  μηχανήματα. 
Μπορείτε εύκολα να αποφασίσετε μόνοι σας ποιες λειτουργικές μονάδες θα πρέπει να περιλαμβάνει η λύση σας.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Εύκολη ανάθεση εξουσιοδοτήσεων πρόσβασης και ειδοποιήσεων σε περίπτωση 
συμβάντων κραδασμών για την αύξηση της ασφάλειας.

• Ολοκληρωμένες επιχειρηματικές αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους 
διαφάνειας του κόστους για τον εντοπισμό δυνατοτήτων εξοικονόμησης.

• Λεπτομερείς αξιολογήσεις της εφαρμογής και του ποσοστού χρήσης των 
μεταφορέων διαδρόμου για την αύξηση της παραγωγικότητας.

• Εξατομικευμένες παραμετροποιήσιμες ειδοποιήσεις για κρίσιμα συμβάντα και 
οπτική επισήμανση των σχετικών πληροφοριών του στόλου ως βάση για γρήγορη 
δράση.

• Τεχνολογικά βιώσιμη πλατφόρμα IoT με προαιρετική διεπαφή API.



Το σύστημα διαχείρισης στόλου σας από 
την Jungheinrich
Σύστημα για μέγιστο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα.

Αποδοτικότητα Ασφάλεια Εξατομίκευση
Αυξήστε την αποδοτικότητα 
του στόλου σας.

Μέγιστη ασφάλεια για 
ανθρώπους, μηχανήματα και 
δεδομένα.

Ένα λογισμικό τόσο δικό σας 
όσο και η επιχείρησή σας.

Μέσω της αυξημένης διαφάνειας 
των σχετικών δεδομένων του 
στόλου και των ωρών λειτουργίας, 
βελτιστοποιείτε το ποσοστό 
χρήσης των μηχανημάτων σας, 
μειώνετε το κόστος του στόλου σας 
και εξοικονομείτε πολύτιμο χρόνο.

Με το Jungheinrich FMS αυξάνετε 
την προστασία των εργαζομένων, 
των μηχανημάτων και των 
δεδομένων της εταιρείας σας.

Το Jungheinrich FMS είναι ένα 
τυποποιημένο λογισμικό με ένα 
ξεχωριστό φάσμα λειτουργιών και 
επιλογών εξατομίκευσης 
προσαρμοσμένο στην εταιρεία σας.

Βελτιστοποίηση του ποσοστού 
χρήσης του μηχανήματος και 
μείωση της φθοράς
• Αυτόματη καταγραφή των 

τρεχουσών ωρών λειτουργίας 
για όλα τα μηχανήματα 
Jungheinrich, καθώς και 
δυνατότητα μη αυτόματης 
προσθήκης.

• Πρόβλεψη ωρών λειτουργίας 
για μηχανήματα με συμβάσεις 
full service για την αποφυγή 
υπερβάσεων στη σύμβαση.

• Γρήγορη ταυτοποίηση των 
μηχανημάτων και του αριθμού 
ωρών λειτουργίας τους για την 
αποφυγή φθοράς.

Όλες οι δαπάνες με μια ματιά
• Υψηλή διαφάνεια σχετικά με το 

κόστος service και το 
χρηματοοικονομικό κόστος με 
ξεχωριστή αναφορά των ζημιών 
λόγω εσφαλμένου χειρισμού.

• Εύκολος εντοπισμός 
δυνατοτήτων εξοικονόμησης 
χάρη στους αυτόματους 
βασικούς δείκτες κόστους.

• Συγκρισιμότητα διαφορετικών 
κέντρων κόστους ή τοποθεσιών 
με βάση μεμονωμένες αναλύσεις 
κόστους.

Αύξηση της παραγωγικότητας μέσω 
ουσιαστικών αναλύσεων
• Εντοπίστε εύκολα την 

αχρησιμοποίητη ή ελλείπουσα 
χωρητικότητα για να 
βελτιστοποιήσετε τη σύνθεση 
του στόλου σας.

• Γρήγορος εντοπισμός και 
λεπτομερής αξιολόγηση των 
αιχμών χρήσης.

• Δυνατότητα σύγκρισης της 
παραγωγικότητας με βάση 
διάφορες επιλογές φίλτρων, 
καθώς και αποθήκευση των 
ξεχωριστά διαμορφωμένων 
αναλύσεων.

Πρόληψη κινδύνων, μείωση 
κόστους
• Εύκολη εκχώρηση και 

διαχείριση αδειών οδήγησης για 
μεμονωμένα μηχανήματα, όλα 
τα μηχανήματα ή ομάδες 
μηχανημάτων.

• Προληπτική ενημέρωση σχετικά 
με τις άδειες οδήγησης που 
λήγουν.

• Ατομική δημιουργία ομάδων 
οχημάτων σύμφωνα με τις 
ανάγκες των πελατών.

Μέγιστη ασφάλεια στην αποθήκη 
σας με τη διαχείριση κραδασμών
• Αυτόματη καταγραφή και 

τεκμηρίωση διαφόρων 
δονήσεων σε μηχανήματα 
(κραδασμοί) και δυνατότητα 
διαφάνειας.

• Ειδοποιήσεις για ένα μέτριο ή 
σοβαρό συμβάν κραδασμού.

• Αύξηση της ασφάλειας, 
ενεργοποιώντας τη βραδυπορία 
ή με ακινητοποίηση μετά από 
έναν κραδασμό, ανάλογα με τη 
διαμόρφωση του πελάτη.

• Προδιαμορφωμένες παράμετροι 
κραδασμών ανά τύπο 
μηχανήματος με δυνατότητα 
εξατομίκευσης.

Υψηλή ασφάλεια δεδομένων
• Συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ.
• Αποθήκευση και επεξεργασία 

δεδομένων εντός της ΕΕ.

Σύστημα διαχείρισης στόλου με 
δυνατότητα εξατομικευμένης 
προσαρμογής
• Αρθρωτή δομή: Επιλέξτε ακριβώς 

τις λειτουργίες που χρειάζεστε.
• Χαρτογράφηση των επιμέρους 

οργανωτικών δομών (π.χ. κέντρα 
κόστους, γραμμές παραγωγής).

• Χειροκίνητες προσθήκες για την 
καταγραφή όλων των δεδομένων 
του στόλου, ακόμα και από 
μηχανήματα τρίτων.

• Εκτεταμένη εξατομίκευση μέσω 
στοχευμένων χαρακτηριστικών 
(π.χ. εκχώρηση εσωτερικών 
σειριακών αριθμών, εσωτερικών 
ονομάτων υποκαταστημάτων).

• Εξατομικευμένος ορισμός των 
οριακών τιμών και των ομάδων 
μηχανημάτων εντός των μονάδων.

• Προαιρετικό API δεδομένων - 
ενσωματώστε τα δεδομένα στα 
συστήματά σας.

Συνεχής ανάπτυξη και διασφάλιση 
του μέλλοντος
• Συνεχής ανάπτυξη και επέκταση 

των αλγορίθμων, των λειτουργιών 
και των συστάσεων 
βελτιστοποίησης μας.

• Εκμεταλλευτείτε πλήρως τις 
δυνατότητες των νέων 
μεταφορέων διαδρόμου μέσω της 
άμεσης ενσωμάτωσης του 
συστήματος και της 
επεκτασιμότητας του συστήματος.



Die passenden Module für Ihre Anforderungen:

 

 

 

 

 

 

Starter Kit

• Διαχείριση αποθεμάτων
• Διαχείριση της τοποθεσίας
• Ώρες λειτουργίας
• Σύνδεσμος Call4Service

Finance Bundle

• Αναφορές σέρβις
• Ώρες λειτουργίας
• Λειτουργικές δαπάνες

Access Bundle

• Access control

Productivity Bundle

• Παραγωγικότητα
• Access control

Safety Bundle

• Διαχείριση κραδασμών
• Access control

Safety Bundle Plus

• Διαχείριση κραδασμών
• Access control
• Παραγωγικότητα

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr
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