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سیستم مدیریت ارتباط

 سیستم و فنالند در موجود سرور مــدیریت بین ارتباط پیوسته بطور
. است قرار بر پلتفرم کنترل

 بـصورت را اینترنتی ارتباط این دستگاه سیستم در موجود مودم یک
. سازد می میسر ها داده و اطالعات ارسال جهت دوجانبه

  کننده برقرار ابزاري بصورت یاب، مکان و skylififleet سیستم دو
. هستند ارتباط این

 هاي شبکه به اتصال امکان و آن در یاب مکان از استفاده واسطه به دستگاه

) همراه اینترنتی سرعت اقل حد و همراه تلفن رادیویی 2G) با پایدار ارتباط 
. نمود خواهد برقرار را سرور

  کمکرسانی و ارتباط امر این ، همراه تلفن هاي شبکه گسترده پوشش به توجه با

. مینماید پذیر امکان سادگی به  را خودر به کنترل مرکز

SKYLIFTFLEETمدیریت خودرو خود با  

Skyliftfleet دیتاهاي خصوص در را ها آنالیز کلیه ، وب پورتال اساس بر   
  کننده استفاده اختیار در پردازش و مشاهده جهت فرمهایی در ها خودرو ارسالی

. میدهد قرار

  تعمیراتی بازبینی هاي دوره و عملکردي هاي داده راحتی به میتوانید شما

. کنید پردازش و  مشاهده را خودرو از استفاده

 تعمیرات زمــانهاي و بولتنها مثال بطور ، فردي کنترل مهم اطالعات تمام

. است گردیده ذخیره مکان این در دسترسی جهت ساده بصورت اي دوره

 جهت را متفاوت اطالعات به مختلف افراد دسترسی مدیریت میتوانید شما

 این در ها نیاز و اـه توانـایی اساس بر و موثر بصورت ، افـراد بهتر استفاده

. دهید انجام محیط

مکان یاب ، کنترل و پشتیبانی از راه دور 

Bronto کاربري خدمات SkyLift از کنترل ارتباط یک میتواند  
. نماید برقرار برونتو یاب مکان بوسیله دور راه

 انجـام براي خودرو با فعال ارتباط یک به دسترسی امکان این،
  جستجوي و ها خرابی آنــالیز ، کالیبراسیون منجمله مختلف تنظیمات

. نمود خواهد فراهم را ایرادات
 و ها آنــالیز و گردیده برطرف شناسایی ها خطا و ایـرادات ابــزار این با

  هزینه کمترین با و زمان سریعترین در محدودیت بدون رسانی کمک

. بود خواهد دسترس در

مکان نما ، یک ابزار بصري راهنمایی در زمان واقعی  

 را ما رسانی خدمات تیم و شما بین ارتباط ، برونتو گر اشاره
. سازد می پذیر امکان پیوسته و آنالین بصورت

 گفتگوي امکان با همراه ، زنده ویدیئوي ارتباط یک پایه بر این
 تصویري آموزش شرایط که بوده نوشتاري  توان با همراه صوتی
. آورد می فراهم را رو خود محل در مشکالت حل جهت آسان

 مسیر یک ، هوشمند تلفن روي نصب قابل افزار نرم از استفاده
 شما و ما دهنده خدمات تیم بین تعامل براي راحت و کوتاه

. بود خواهد
 دانلود سایت از را اس او اي یا اندروید تحت برنامه میتوانید شما

.کنید



پایگاه نرم افزاری داده ھا

Brontoمکان یاب  

Skyliftfleet com.

حد اکثر دسترسی ، باالترین دقت براي حل 
مشکالت در راستاي
بهینه سازي عملکرد 



Bronto شرکت Sky Lift میباشد جهان در هیدرولیک باالبر کامیونهاي سازندگان بین در پیشرو و پیشگام .

. دهیم می ارائه را ساز و ساخت زمینه در همچنین و نجات و آتشنشانی محصوالت مجموعه فروش از پس خدمات و فروش ، ساخت ، طراحی ما

  این .باشد مـی ارتفاع متر 112 الی 17 کاري ارتفاع محدوده در عملیات انجام جهت ، متفاوت مـدل 50 حدود در ما تولیدي محصوالت مجموعه

. سازد می فراهم را مشتري نظر و نیاز اساس بر متفاوت و خاص تغییرات انجام اجازه امر

. ایم نموده ارائه جهان کشور 120 در را غیره و صنایع ، نجات و ،امداد  نشانی آتش زمینه در خاص خودرو 6700 بر بالغ گذشته سال 50 در ما

   شرکت از بخشی همچنین و  داشته آمریکا و سوئیس ، سوئد ، آلمان در هایی نمایندگی ما . است گردیده واقع فنالند در کارخانه و مرکزي دفتر

. میباشیم ژاپن موریتاي  هلدینگ

www tpckardan ir. .

e-mail: info@tpckardan.ir tpckardan@yahoo.com
Telegram:@petrokardan1
TL:+98 88-14-0009  FAX:+98 888-31-564


