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Zarządzasz flotą wózków widłowych, ruchomych podestów roboczych, sprzętu 
do robót ziemnych i innych urządzeń przemysłowych. Firma prosperuje dobrze i 
wszystko jest pod kontrolą. Ale czy jesteś tego pewien?

Czy wiesz, gdzie w danym momencie znajduje się Twój sprzęt? Czy wiesz, kto 
obsługuje Twoje maszyny lub ile godzin każda z nich była aktywna? Czy wiesz, kiedy 
maszyny wymagają konserwacji lub czy akumulatory są właściwie naładowane?

GEM ONE

GEM One jest rozwiązaniem telematycznym, które zapewnia dane i wgląd niezbędny do bezpiecznej i wydajnej 
obsługi floty. Sprawiasz, że Twoja flota stanie się bardziej produktywna i przyniesie większe zyski. 

CO Z TEGO BĘDZIESZ MIAŁ? KORZYŚCI Z UŻYCIA GEM ONE

Śledzenie maszyny 
Zawsze wiesz dokładnie gdzie są Twoje maszyny. 
Natychmiastowa kontrola lokalizacji maszyn poprzez 
GPS. Jest to przydatne, gdy trzeba odebrać maszynę, 
naprawić ją, lub w razie nieszczęśliwego wypadku lub 
kradzieży. 

Efektywność operacyjna
Czas to pieniądz. Z GEM one wiesz dokładnie, przez 
jaki okres była używana maszyna. Czy była ona 
używana nadmiernie? W takim wypadku będziesz 
mógł wyciągnąć konsekwencje. 

Ochrona i bezpieczeństwo
Dzięki systemowi uwierzytelniania kierowcy 
dokładnie wiesz, kto obsługiwał maszynę. Jeśli 
nieuprawniona osoba zajmie fotel kierowcy, maszyna 
nie będzie działać.

Dokładne informacje o miejscach, w których byli Twoi 
kierowcy. Urządzenie śledzące GEM One rejestruje 
informacje na temat zachowania kierowców. Daje to 
możliwość doskonalenia szkoleń dla kierowców lub 
podjęcie działań dyscyplinarnych, jeśli zajdzie taka 
potrzeba.

Serwis i konserwacja
Zawsze serwisuj maszynę terminowo. Na podstawie 
rzeczywistych danych dotyczących użytkowania 
maszyny możesz zaplanować harmonogram 
serwisowania, aby zapewnić jak najlepsze 
funkcjonowanie każdej maszyny.

Monitoruj serwisy i konserwacje każdej maszyny w 
swojej flocie, włącznie z częściami zamiennymi do 
niej.
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JAK TO DZIAŁA?
Zainstaluj Urządzenie do śledzenia GEM one we 
wszystkich swoich maszynach. Umożliwi to GEM One 
zbieranie i przetwarzanie danych z każdej maszyny. 
Otrzymasz informacje i raporty na temat swoich maszyn 
za pośrednictwem platformy internetowej GEM One. Od 
lokalizacji każdej maszyny do jej użytkowania oraz wiele innych 
informacji. Dane te są dostępne online przez cały czas, a 
zatem wszystkie potrzebne informacje są zawsze pod ręką. 

Czy Twoja maszyna jest już wyposażona w urządzenie do 
śledzenia? W takim razie jest prawie gotowa na GEM One. 
Połączymy Twoje istniejące urządzenie śledzące z naszym 
portalem, zapewniając natychmiastowy dostęp do wszystkich 
danych. 

CHCESZ ZAPOZNAĆ SIĘ Z 
SYSTEMEM? 
Nadal nie jesteś przekonany? Poproś już dziś o bezpłatną 
wersję demonstracyjną GEM One. 
Przejdź do www.gemone.com/demo i wypełnij formularz. 
Nasz Dział Sprzedaży skontaktuje się z Tobą jak najszybciej, 
aby przekazać Ci więcej informacji oraz wersję demo. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ 
DZIŚ!
Masz pytania? 
 
Skontaktuj się z nami sales_emea@gemone.com. 
Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji, aby służyć pomocą w 
optymalnym wykorzystaniu wszystkich zalet innowacyjnych 
rozwiązań GEM One.
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