Upozornenie:
Narušiteľ v
objekte

Upozornenie:
Dodávka
banánov: vysoká
teplota

Poloha
kontajneru:
N40° 44.9064'
W073° 58.0735'

Objavte ďalšie Sigfox Ready
zariadenia a end-to-end
riešenia s použitím
technológie Sigfox na
partners.sigfox.com

Upozornenie:
Paleta na
nesprávnom
mieste

Prípadové štúdie
pre transport a
logistiku

Sledujte svoje aktíva a
optimalizujte dodávateľský reťazec

Zvýšte bezpečnosť
skladovacích jednotiek

Sigfox zbúral bariéry, s ktorými sa stretáva tradičná
technológia sledovania polohy prepravovaného tovaru.
Sledovanie polohy aktív je teraz cenovo dostupné,
jednoducho inštalovateľné a k dispozícii na takmer celom
svete. Zariadenia fungujú celé mesiace alebo dokonca
roky bez výmeny batérie a používať ich je možné ako v
interiéri, tak aj v exteriéri.

Spoločnosť Sigfox umožňuje podnikateľom zabezpečiť
svoje skladovacie zariadenia a priestory nízkonákladovo, a
zároveň rieši hlavné nedostatky poplašných systémov prestoje v dôsledku rušenia signálu. Väčšina
bezpečnostných alarmov je pripojených prostredníctvom
GSM sietí, ale s GSM rušičkami, ktoré sú bežne dostupné
na trhu, vie takmer ktokoľvek prelomiť ochranu tohto
typu.

Tracker prenáša údaje o polohe prepravných kontajnerov
rovnako, ako cenné informácie o mieste pobytu iných
dodávok, vrátane paliet, balíkov a vozíkov. To prináša
bezpečnosť v hodnotovom reťazci, duševnú pohodu a
efektívnosť.

Keďže je Sigfox postavený na báze rádiového signálu, je
vysoko odolný voči rušeniu a poskytuje používateľom
pocit bezpečnosti aj v prípadoch, ak sa narušiteľ pokúša
prelomiť ochranu skladovacej jednotky. Napájanie
bežných zariadení je ďalšou Achillovou pätou pre
poplašné systémy. Technológia Sigfox je navrhnutá tak,
aby mali zariadenia nízku spotrebu energie, čo znamená,
že pripojené zariadenia môžu fungovať rádovo mesiace
alebo dokonca roky bez výmeny batérií.

Monitorujte podmienky prepravy
v celom dodávateľskom reťazci

Jedným zo zariadení pre značné zvýšenie bezpečnosti je
elektronická plomba od slovenského výrobcu SI2C. Tá po
prerušení vlákna bezodkladne odosiela správu
prostredníctvom siete Sigfox do integrovaného
dashboardu, kde upozorní zodpovednú osobu na
nedovolenú manipuláciu so zariadením.

Tovar ako lieky a agropotravinárske výrobky sa musia
prepravovať s veľkou starostlivosťou a za osobitých
podmienok, aby boli po preprave vhodné na použitie.
Lokalizačné systémy vás oboznámia s podstatnými
údajmi ako je teplota, vlhkosť, otrasy či sklon, aby ste
mali lepšie poznatky o kontrole kvality prepravovaného
tovaru. Sledovanie týchto údajov zaručuje, že sú tovary
dodávané bezpečne, včas a v perfektnom stave.

Zlepšite bezpečnosti potravín
Monitorovanie teploty potravín je kľúčovou úlohou
pre každého, kto podniká v potravinárskom
priemysle. Riešenia v prostredí internetu vecí môžu
pomôcť zabezpečiť dodržiavanie postupov pri
prevoze potravín presným monitorovaním teploty
vo vnútri zariadení na skladovanie potravín a
chladených nákladných vozidiel a kontajnerov.
Jednoducho nainštalované a ovládané zariadenie v
skladovacej jednotke je prepojené s online
aplikáciou, ktorá môže byť nakonﬁgurovaná tak, že
v prípade nevyhovujúcej teploty dokáže odoslať
varovnú správu a eliminovať prípadné škody.

Získajte svoj
odcudzený majetok
čo najskôr späť
Zlodeji, ktorí v súčasnosti používajú GSM rušičky,
majú smolu pri zabezpečení zariadeniami
komunikujúcimi prostredníctvom IoT siete Sigfox.
Tá funguje na báze rádiového signálu, ktorý nemôže
byť žiadnym spôsobom zarušený, a tak môže
zariadenie naďalej zisťovať svoju polohu a odosielať
správu s GPS súradnicami, kde sa kradnuté auto,
motorka či bycikel nachádza.
Zariadenia s technológiou Sigfox tak umožňujú
poisťovacím spoločnostiam pracovať s
poskytovateľmi zabezpečenia a políciou. A to všetko
preto, aby sa čo najrýchlejšie vrátil odcudzený
majetok svojmu pôvodnému majiteľovi.

