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Konkrét adatokra van  
szüksége targoncaflottájának
hatékony irányításához?
A megoldás az ISM Online  targoncaflotta információs rendszer.
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Konkrét adatok a konkrét döntésekhez.

Az ISM Online a targoncaflotta
adatait összegyűjtő, megfigyelő 
és kiértékelő rendszer – több
telephelyet átfogó, nemzetközi
és márkafüggetlen. 

www

A flotta kereskedelmi és 

műszaki adatainak egységes 

összefoglalása

Könnyen áttekinthető

elemzések és grafikonok

Minden információ

bármikor és bárhonnan

online elérhető

Telephelyeket átfogó

nemzetközi adatok

Minősített biztonság Márkafüggetlen Egyedileg kombinálható

modulok

Üzemeltetési költségek

csökkentése



4

www

Hozzáférés internet

csatlakozással rendelkező

PC-n keresztül

Management

portál szerver

Jungheinrich

SAP ERP

Bázis modul

A Bázis modul segít egy több telephelyet átfogó képet 

adni az Ön flottájának minden eszközéről. Riportokat 

hívhat le az egyes telephelyen levő gépek számára, 

életkorára és az adott napig felmerülő összköltségükre 

vonatkozóan.

Üzemi költség modul

Érdekli Önt egy pontos és részletes költségkimutatás? 

Szeretne egy áttekintést a számlákról, szerviz jelentések-

ről és üzemórákról? Akkor pontosan ez a modul lesz 

megfelelő Önnek!

Szerviz modul

A Szerviz modul teljes áttekintést biztosít targoncaflottájá-

nak valamennyi soron következő karbantartásáról, illetve 

biztonsági felülvizsgálatáról. A targoncák elmaradt vagy 

esedékes karbantartásairól és biztonsági felülvizsgálatai-

ról könnyen információhoz juthat. A határidők jobb 

áttekinthetőségének köszönhetően tervezetten időbe be 

tudja illeszteni a megelőző karbantartási munkákat a 

mindennapi üzletmenetbe.

Az ISM Online egy intuitív módon használható webes alkalmazás,
mely különböző riportok sokaságát kínálja. Előnye az adatok teljes
körű rendelkezésre állása és a targoncaflotta költséghatékony
üzemeltetése.

Válasszon az ISM Online modulok közül, melyek egyedileg kombinálhatóak:

Bázis, Üzemi költség, Szerviz, Biztonság és Hatékonyság modul.

A Bázis, az Üzemi költség és a Szerviz modulok segítségével áttekintheti a törzsadatokat, 

a szerviz szerződésekre vonatkozó információkat és a költségeket. 

Az ISM Online egyesíti  
a kereskedelmi és gépadatokat.
Egy rendszerben,
könnyen áttekinthetően.
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Gateway Anyagmozgató gép

targonca komponensekkel

Biztonság modul

Ezen modul segítségével növelheti a biztonságot a raktár-

ban és egyúttal csökkentheti a töréskárok okozta költsé-

geket a gépkezelők hozzáférésének kontrollálásával és az 

ütközés érzékelő rendszerrel. A gépkonfiguráció egy PC 

segítségével online történik.

Hatékonyság modul

Szeretné még hatékonyabban üzemeltetni targoncaflot-

táját? Szeretné pontosan látni, miképpen használják a 

gépeket? Mindehhez a hatékonyság modul kínálja Önnek 

a megfelelő riportokat. Értékelje és optimalizálja gépeinek 

kihasználtságát!

A Biztonság és Hatékonyság modulok a targonca komponensekkel (hozzáférési modul, adatrögzítő ütközés 

érzékelővel és adó-vevő) együtt használhatók és így teszik teljessé a flotta elemzését. A targoncába szerelt 

komponensek az összegyűjtött adatokat egy Gateway-en keresztül elküldik a Management portálra, ahol

ezeket a kereskedelmi adatokkal egyesítik, és így átfogó információt nyújtanak a további elemzéshez.

A transzponder kulcs választható 
kártya vagy kulcstartó formában.
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Az ISM Online rendszerrel egy olyan eszközt biztosítunk, mellyel
targoncáinak üzemeltetési költségeit nyomon követheti, a személy
zeti és javítási költségeket csökkentheti és növelheti targonca
flottájának rendelkezésre állását, valamint termelékenységét.  
Röviden: az ISM Online egy olyan könnyen áttekinthető rendszer, 
mely nagyban hozzájárul üzemeltetési költségeinek csökkentéséhez.

Igen vagy nem?
A beruházási döntések
egyszerűek, de nem könnyűek.
Olyan tényeket mutatunk,
melyek megkönnyítik az Ön
döntését.

BestInvest

Hosszútávon akár 20 százalékkal csökkentjük üzemeltetési 

költségeit. Számos olyan megoldást nyújtunk, melyek  

a teljes üzemeltetési költséget (Total Cost of Operations –  

TCO) a lehető legalacsonyabb szintre csökkentik. Ez a 

BestInvest a Jungheinrichtől. Segítunk, hogy a ráfordítá-

sokból jövedelmező beruházások váljanak és Ön a 

legjobb beruházási döntést hozza meg.  

Kétszámjegyű CO₂ kibocsátás az elmúlt 10 évben

Az elmúlt 10 évben drasztikusan csökkentettük teljes 

termékkínálatunk CO₂ kibocsátását. Elektromos és dízel-/

gázüzemű homlokvillás targoncák esetén több mint  

25 százalékkal. Vertikális komissiózó, tolóoszlopos és 

magasraktári targoncák esetében több mint 35 százalék-

kal. Számos műszaki innovációval, melyek manapság a 

szén-dioxid kibocsátásnál jelentős szerepet játszanak.

A csökkentett CO₂ kibocsátás alacsonyabb 

energiaköltséget is jelent 

A CO₂ kibocsátás csökkentésére irányuló műszaki innováci-

ók a Jungheinrich termékek teljes életciklusában meghatá-

rozó szerepet játszanak: az előállítástól kezdve a használati 

szakaszon keresztül az újrahasznosításig. A Jungheinrich 

magas színvonalú megoldásai különösképpen a felhasz-

nálási szakaszban példaértékűek, ahol az összes kibocsátás 

80–90 százaléka keletkezik. Használja ki a Jungheinrich 

által felkínált előnyöket a saját hasznára: ezáltal azonnal 

jelentősen csökkentheti energiaköltségeit és ezzel 

egyidejűleg magas rakodási teljesítményt érhet el. További 

információ www.jungheinrich.hu/oeko-merleg 

TÜV tanúsítvánnyal kitüntetett öko-mérleg

A TÜV-Nord szisztematikusan elemezte a Jungheinrich

által alkalmazott öko-mérleget és a DIN EN ISO 14040

alapján tanúsította azt. A Jungheinrich jogosult az „ellenőr-

zött öko-mérleggel rendelkező termék” megnevezés 

használatára.
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Előnyök:

Üzemeltetési költségek csökkentése

•  Pontos áttekintés a karbantartási ráfordításokról, 

így a költséges területek könnyen felismerhetők.

•  Itt az idő, hogy konkrét intézkedéseket lehessen 

hozni a költségcsökkentés érdekében.

 

Raktár biztonságának növelése

•  A hozzáférés ellenőrzése csak a megfelelő 

képzéssel/ jogosultsággal rendelkező targoncave-

zetőket engedi az adott gépre.

•  A kezelő nagyobb felelősséggel bír az ütközéseket 

regisztráló rendszer miatt, így a balesetveszély is 

csökken.

Flotta optimalizálás

Optimális flottaösszetétel meghatározása az

alkalmazási és termelékenységi  adatok alapján.
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Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon +36 23/531-500

Telefax +36 23/531-501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Minősített német gyárak 
Norderstedtben, Moosburgban 
és Landsbergben.

A Jungheinrich targoncák 
megfelelnek az európai 
biztonsági előírásoknak.


