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Další možnosti
Samostatná verze LOGmaster  
poskytuje další prostor pro upgrade 
terminálu o další funkce, jako je  
tiskárna účtenek, čtečka čárových 
kódů, 4G router a další.

Displej
Nová dotyková obrazovka  
terminálu s interaktivním  
displejem nabízí uživatelům  
rychlou a bezproblémovou  
interakci. Obrazovka na šířku je 
umístěna v optimální výšce a  
mírně nakloněná, aby poskytla 
uživatelům to nejlepší ovládání, 
které je dnes na trhu k dispozici.

Design
Díky svému elegantnímu a modernímu 
designu nepůsobí LOGmaster ani trochu 
industriálně. Samostatný i nástěnný 
model jsou zabudovány v robustních 
rámech s povrchově ošetřenými panely, 
které zajišťují dlouhou životnost i v těch 
nejdrsnějších podmínkách.

Autorizace
Řidiče a/nebo vozidla lze snadno  
identifikovat pomocí zabezpečených 
bezdrátových čipů (např. čtečky Desfire, 
Legic nebo MiFare) nebo jedné z dalších 
možností ověření, včetně; magnetické 
karty, čtečky čárových kódů nebo  
automatické identifikace vozidla.  
Ovládání všech zařízení pomocí jediného 
identifikátoru je jen jednou z mnoha 
výhod LOGmaster.

High-end terminál
LOGmaster



Rozsáhlá správa vašeho 
palivového  
hospodářství nabízí 
nepřeberné množství 
parametrů pro  
nastavení různých 
omezení, ochran před 
chybnými akcemi, atd.

FuelLOG

Přímé sledování  
operací při nabíjení 
vašeho elektromobilu, 
nabízí všechny  
požadované funkce a 
zároveň máte možnost 
připojit více nabíječek 
různých značek, což 
zajišťuje plnou kontrolu.

ChargeLOG

Ovládejte výdej CNG, 
LNG nebo H2  

spolehlivým způsobem, i 
když tankujete přes noc. 

Pokročilá nastavení, jako 
je množství a deaktivace 

nízkého průtoku,  
umožňují stabilní a  

bezpečný provoz.

GasLOG

Možnost mytí a rychlý  
provoz vaší mycí linky/

myčky (pro osobní auta/
nákladní  

automobily/autobusy) 
pomocí jednoduchého 

procesu výběru mycího 
programu, nastavení 

uživatelských oprávnění a 
automatických zpráv pro 

zákazníka.

WashLOG

Produktová řada
LOGmaster



Časově efektivní sledování veškerého vybavení všech 
zařízení na vaší stanici prostřednictvím jasného  

vizuálního přehledu. Ovládací panel je intuitivní a  
uživatelsky přívětivý , umožňuje nahrát obrázek  

vašeho skladu a snadno identifikovat vaše zařízení 
pomocí ikon.

Oznámení o stavu indikují jakékoli potenciální 
problémy a poskytují detaily o zařízení, což vám 

umožní rychle a cíleně reagovat. 

Ovládací obrazovka zajišťuje perfektní zobrazení, 
protože grafické rozhraní se plynule přizpůsobuje 
různým velikostem obrazovky bez ohledu na typa 

rozlišení zařízení.

“Profesionální webové rozhraní 

od ProFleet vizualizuje všechna 

data přehledným způsobem, což 

umožňuje hloubkovou analýzu a 

reportování. Tímto způsobem lze 

zlepšit procesy daného místa a 

ušetřit čas i náklady.”

Webové rozhraní
LOGmaster



Chytrá správa
Vozového parku

LOGmaster nabízí chytřejší způsob správy vašeho vozového parku – šetří čas a peníze.

Jedna aplikace s kompletním přehledem a databáze pro snadné sledování a správu veškerého zařízení vaší čerpací stanice nebo 
vozového parku.
Stačí jeden identifikátor pro bezpečný přístup k jakémukoli zařízení: od vstupní brány přes výdejní stojany pohonných hmot a nabíjecí 
stanice pro elektromobily až po ovládání mycí linky.
LOGmaster lze připojit k jakémukoli typu nebo modelu zařízení a tudíž umožňuje instalaci širokého spektra značek.
Můžete si vybrat, zda se připojíte přes vlastní síť (bez poplatků) nebo přes cloud (online zálohování, zvýšená bezpečnost IT).
Pokud dojde ke ztrátě připojení na vašem místě, operace mohou na tomto místě stále lokálně pokračovat (proces replikace  
LOGmaster = lokální kopie databáze). Po obnovení síťového připojení se všechna data znovu synchronizují.

Včetně řešení pro vznikající nové energie, jako je nabíjení elektromobilů a distribuce plynu, LOGmaster usnadňuje přechod, od 
fosilních paliv k obnovitelným energiím, protože zákazníci postupně přetvářejí své vozové parky.



Od Severního mysu až  
po Kapské mesto

Kontakt
ProFleet
TSG, s.r.o.
Nad Vršovskou horou 88/4
101 00 Praha 10 - Michle

+420 271 073 550
obchod@tsg-solutions.cz

Vzhledem k tomu, že společnost ProFleet pravidelně vylepšuje své produkty a služby v souladu s vyvíjejícím se trhem a regulačními 
požadavky, vyhrazuje si právo bez předchozího upozornění změnit jakékoli specifikace těchto produktů a služeb a tento dokument.

www.profleetsolutions.com
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