HAAL MEER GELD UIT UW VOORRAAD
EN VERBETER UW LOGISTIEKE PRESTATIE
MET HET TANKINHOUD MEETSYSTEEM VAN UTODAS

UTODAS - UP TO DATE STOCK
Met het Utodas tankinhoud meetsysteem kunnen de kosten van uw
voorraad drastisch worden verlaagd. Het systeem geeft, gekoppeld
aan een internetserver, direct inzicht in uw voorraad en verbruik bij
u en naar wens ook bij al uw klanten.

OOK VOOR HET MILIEU
Doordat het telemetriesysteem van Utodas het
aantal transporten vermindert, is het niet alleen
goed voor uw portemonnee, maar ook voor het
milieu.

VOORDELEN
● Zeer efficiënte afstemming van logistieke planning op actuele
vraag
● Veiligheidsvoorraad beperken tot een minimum
● Minder geld in uw voorraden
● Reduceren van het aantal transporten
● Nooit meer een lege tank

Als u nagaat dat een zware vrachtwagen
ongeveer 1 kg CO2 uitstoot per gereden
kilometer, dragen alle Utodas klanten samen
aanzienlijk bij aan het verminderen van de
CO2 uitstoot!

HET SYSTEEM
Het Utodas tankinhoud meetsysteem betaat uit een druksensor met
een regeleenheid plus een zeer uitgebreid informatiemanagmentsysteem.

VOLLEDIG INZICHT
OP ELK MOMENT VAN DE DAG
1

2

3
MANAGEMENTINFORMATIESYSTEEM
● Logistieke prestatie index
● Op elk gewenst moment en plaats te raadplegen
● Geeft inzicht in de actuele stand van de tankinhoud
● Productlocaties direct zichtbaar
● Gemiddelde verbruiken, middels bijgehouden producthistorie
● Voorraadvoorspellingen voor een aantal dagen
● Alarminstellingen voor voorraad onder minimumniveau
● Toepasbaar op één of meerdere tanks
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DE BASIS
Nooit meer een lege tank!
DE UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN
VOOR PLANNERS
● Analyseer de historie en trends voor optimale routing en
planning van transport
● Verminder hiermee het aantal transporten

1. VOORRAAD
De voorraad van de tank wordt gemeten met
behulp van een druksensor.
2. TELEMETRIE-UNIT
De metingen worden doorgegeven aan de
telemetrie-unit van de tank.

DE UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN
VOOR KLANTENSERVICE
● Benader klanten proactief die bijvulling nodig hebben
● Bied klanten mogelijkheid voor automatisch bijvullen

3. MANAGEMENTINFORMATIESYSTEEM
U kunt online de metingen bekijken. Naast de
voorraden zijn ook de gemiddelde verbruiken
en historie te bekijken.

DE UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN
VOOR ACCOUNTANTS
● Bepaal uw actuele voorraad met één druk op de knop

4. ALARM MINIMUM NIVEAU
Het managementinformatiesysteem geeft een
alarm wanneer de tankinhoud zijn minimum
heeft bereikt. Een gealarmeerde tankwagen
zorgt ervoor dat de tank weer op tijd gevuld
wordt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
● Veilige toegang via een standaard webbrowser
● Mobiele versie
● Eenvoudige data-export naar een transportplanningsysteem
● Data export in .xls-, .xml-, .txt- en .csv-formaat
● Automatische alarms via SMS of e-mail
● Zoek- en filterfuncties
● Interactieve kaart
● Meertalig

5. GEEN ZORGEN MEER
Met het Utodas tankinhoud meetsysteem heeft
u een compleet overzicht van uw opslagtank(s)
en kunt u met een gerust hart uw klanten
voorzien, terwijl voorraad- en transportkosten
bespaard worden.

VOOR U
VAN UTODAS

Toepassingen

SERVERCONTRACT
Utodas verzorgt het in standhouden van de software, database,
onderhoud en updates, beveiliging en luchtdrukcompensatie.
Inclusief alarmmeldingen in de vorm van e-mail en / of SMSberichten.

BRANDSTOF EN SMEEROLIE
● Smeeroliehandelaren
● Depothouders
● Gasleveranciers
● Brandstofleveranciers

COMMUNICATIE
Utodas regelt de communicatie tussen de in het veld gemonteerde tankinhoud meetsystemen en de server waarop u al uw
informatie kunt inzien en verwerken.
Dit is inclusief continue bewaking van correcte werking van de
communicatie. De voorraden moeten immers actueel en correct
zijn!

GROOTVERBRUIKERS
● Busondernemingen
● Transportsector
● Industrie

ONDERHOUDSCONTRACT
Utodas biedt een onderhoudscontract aan om uw logistieke
operatie te ondersteunen.
Hierdoor zijn de besparingen op transport en voorraden nog
groter!
MONTAGE EN IN BEDRIJF NAME
Utodas levert niet alleen de hardware en software maar
installeert ook op locatie de tankinhoud meetsystemen.
Dit gebeurt niet alleen in Nederland, maar ook in België,
Luxemburg en Duitsland.
U kunt bij ons terecht voor een turn-key oplossing.

CHEMIE
● Distributiebedrijven
● Opslag
● Inkoop
MAATWERK
● Dieseltreinen
● Bladdertanks
● Huis-, tuin- en keukenafval
● Veevoersilo’s
● Fecaliëntanks

