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Slimmer depot management systeem

Slimmer depot  
Management systeem

LOGmaster biedt u een slimmere manier om uw depot te beheren - en bespaart u tijd en geld.

Eén applicatie, met één dashboard en database, om al uw apparaten gemakkelijk te bewaken en te controleren.
Gebruik één tag voor veilige toegang tot alle apparatuur: van toegangspoort tot automaten, oplaadpunten voor elektrische  
voertuigen of wasstraten.
De LOGmaster kan worden aangesloten op elk model of type apparatuur en maakt het mogelijk een mix van merken ter plaatse te 
installeren.
U kiest voor verbinding binnen uw eigen netwerk (geen kosten) of in de cloud (online back-ups, verhoogde IT-beveiliging).
Als de verbinding met een locatie wordt verbroken, kunnen de activiteiten nog steeds lokaal doorgaan (LOGmaster replicatieproces 
= lokale kopie van de database). Wanneer de netwerkverbinding is hersteld, worden alle gegevens weer gesynchroniseerd.

Met oplossingen voor opkomende nieuwe energiebronnen, zoals het elektrisch laden en gasdistributie, vergemakkelijkt  
LOGmaster de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen, naarmate klanten hun wagenpark 
geleidelijk aan anders inrichten. Ee
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Opties
De LOGmaster standalone versie biedt 
extra ruimte om de terminal te  
upgraden met extra functies zoals onze 
best-in-class ticketprinter, barcodelezer, 
4G router en meer.

Display
Het nieuwe touchscreen van de 
terminal met een interactief scherm 
zorgt voor een naadloze en snelle 
gebruikersinteractie. Het liggende 
scherm is op optimale hoogte ge-
plaatst en lichtjes  
gekanteld om de beste  
gebruikerservaring te bieden die 
vandaag op de markt beschikbaar is.

Design
Met zijn slanke en eigentijdse ontwerp 
heeft LOGmaster een van de  
kleinste footprint in de industrie. Zowel 
de stand-alone als de wandbox  
modellen zijn ondergebracht in  
robuuste frames met beschermende 
gecoate panelen die hun levensduur 
garanderen, zelfs onder de zwaarste 
omstandigheden.

Compleet en diepgaand 
beheer van uw  
traditionele  
brandstofdistributies, 
met een veelheid aan 
parameters om  
beperkingen in te stellen, 
foutieve acties te  
voorkomen etc.

FuelLOG

Eenvoudige monitoring 
van uw  
EV-laadactiviteiten, 
met alle vereiste 
functionaliteiten en de 
vrijheid om meerdere 
merken laders aan te 
sluiten, zodat u  
volledige controle hebt.

ChargeLOG

Controleer de uitgifte van 
uw CNG, LNG of H2 op 

een betrouwbare  
manier, zelfs wanneer  

er ’s nachts wordt  
getankt. Geavanceerde  

instellingen, zoals het 
deactiveren van  

hoeveelheden en lage 
debiet, maken een  
stabiele en veilige  
werking mogelijk.

GasLOG

Maak een schone en 
snelle werking van uw 
wasstraat voor auto’s/
vrachtwagens/bussen 

mogelijk door een  
eenvoudig selectieproces 

van wasprogramma’s, 
instellingen van  

gebruikersrechten en  
geautomatiseerde  

rapporten per klant.

WashLOG

Autorisatie
Bestuurders en/of voertuigen worden 
gemakkelijk geïdentificeerd door het 
gebruik van beveiligde draadloze tags 
(bv. Desfire, Legic of MiFare lezer) of één 
van de andere verificatiemogelijkheden 
waaronder: magneetkaarten, barcode 
lezer, of automatische  
voertuigidentificatie. Het bedienen van 
alle apparaten met één enkele tag is 
slechts één van de vele voordelen van 
LOGmaster.

Tijdsefficiënte bewaking van alle apparatuur op uw 
terrein, via een duidelijk visueel overzicht. Op het 

intuïtieve, gebruiksvriendelijke dashboard kunt u een 
afbeelding van uw depot uploaden en uw apparatuur 

gemakkelijk identificeren met behulp van  
drag-and-drop pictogrammen.

Statusmeldingen geven mogelijke problemen 
aan en geven de exacte locatie van het  

apparaat, zodat u tijdig en nauwkeurig kunt 
reageren. 

Het design van de LOGmasters garandeert een 
perfecte weergave, omdat de interface zich aan 

verschillende schermformaten of lay-outs,  
ongeacht het type apparaat.

“De professionele webinterface 
van ProFleet visualiseert alle 
gegevens op een overzichtelijke 
manier, waardoor diepgaande 
analyses en rapportages mogelijk 
zijn. Op deze manier kunnen de 
processen op locatie worden  
verbeterd, waardoor zowel tijd als 
kosten worden bespaard.”

LOGmaster
High-end Terminal

LOGmaster
Assortiment

LOGmaster Web
Interface


