TANKOVERVÅKING MED
FJERNAVLESING VIA
INTERNET

- Batteridrift med opp till 10 års
driftstid (ved 1 SMS/uke) - Rask og
enkel installasjon - Ingen behov for
fast telefonforbindelse - Ingen
behov for tilgang til el nettet
Fordeler for distributør • Forbedret
logistikk og ruteplanering, takket være
aktuell informasjon • Optimering av
lagringskapasiteten i tankene •
Optimering av transportkapasiteten •
Fornøyde kunder som ikke går tomme
Fordeler for tankeier • Slutt på manuell
peiling • Forbedrede innkjøp, takket
vare regelmessige og nøyaktige
volumunderlag • Minimerer risikoen for
å gå tom, med kostbar dødtid som følge
• Mindre kapitalbehov pga. forbedret
kontroll over volumene
Brukeren får tilgang til volumet,
gjennomsnittlig forbruk, prognose til
tom og annen informasjon via Internet.
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Optimal logistikk – enkelt – suveren dekning - slipp manuell peiling

Sensile – Markedslederen for
telemetri løsninger til
drivstofftanker
Olje Link ™ er et robust, autonomt system for
fjernovervåking av drivstofftanker via internett.
Systemet er enkelt å installere på alle typer
drivstofftanker og fungerer pålitelig og nøyaktig på
hvilket som helst sted.
Olje Link ™ kan også overvåke andre parametre, som
produkttemperatur.
Reduksjon av logistikkostnader med minst 20%, takket være
optimale leveringstider
Eliminering av tomme tanker og dyre ekspress leveranser
Reduksjon av CO2-fotavtrykk takket være reduksjon av
leveransene
Forbedret innkjøpsplanlegging
Detaljert visualisering av stasjonenes salg

Logistikk skal være enkelt
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Den brukervennlige Oil Link ™ nettportalen er grensesnittet
mellom telemetri enheten og din logistikkløsning. Den gir deg
enkel tilgang til, status av, analysere og eksportere tank-nivå
data via internett.
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