ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η διαχείριση στόλου οχημάτων για Ιδιωτικής Χρήσης Πρατήρια αλλά
και για όλα τα πρατήρια καυσίμων, παρέχει μια σειρά από
ολοκληρωμένες λύσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της
αποτελεσματικότητας και της εξοικονόμησης χρημάτων, όσον
αφορά τον ανεφοδιασμό και γενικότερα την κατανάλωση καυσίμων.
 Το ιδιωτικό πρατήριο λειτουργεί με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο
όλο το 24ωρο, χωρίς την ανάγκη παρουσίας προσωπικού
εξυπηρέτησης.
 Η διαδικασία ανεφοδιασμού είναι απλή και πραγματοποιείται από
τον οδηγό του οχήματος.
 Μόνο τα εγκεκριμένα οχήματα ή οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί
μπορούν να παραλαμβάνουν καύσιμα.
 Η παραδοθείσα ποσότητα καυσίμων ανά όχημα καταγράφεται
ηλεκτρονικά, χωρίς την δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης.
 Τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο καυσίμων στόλου ανά όχημα, οδηγό,
κλπ.
 Διασύνδεση με το σύστημα εισροών εκροών Smart Manager.

Με την ολοκλήρωση του ανεφοδιασμού σε κάθε εταιρικό
όχημα, εκδίδεται αυτόματα το κατάλληλο παραστατικό και
κάποια από τα στοιχεία που μπορούν να αναγράφονται
είναι:
 Στοιχεία εταιρικού πελάτη
 Ημερομηνία και ώρα ανεφοδιασμού
 Ποσότητα και Τύπος καυσίμου
 Τιμή λίτρου (Προαιρετικά)
 Συνολική Αξία (Προαιρετικά)
 Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος
 Ονοματεπώνυμο Οδηγού
 Οδόμετρο οχήματος κατά η στιγμή του ανεφοδιασμού
(Προαιρετικά)

Προσφέρεται πλήθος στατιστικών εκτυπώσεων καθώς και δυνατότητα υλοποίησης
πολιτικής περιορισμών σε ορισμένα ή σε όλα τα οχήματα της επιχείρησης.
Το σύστημα μπορεί να παραμετροποιηθεί στις ανάγκες του πελάτη.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ
ΕΚΡΟΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ
Το ολοκληρωμένο σύστημα εισροών εκροών της Kosmo – Tek
Pumps μέσω της εφαρμογής Smart Manager συνδέεται και
διαχειρίζεται :
 Αντλίες Καυσίμων (Nuovo Pignone, Gilbarco, Tatsuno,
Dresser Wayne, Σπυρίδης, Tokheim, Petrotec, IFSF, κ.α)
 Στάθμη Δεξαμενών
 Αυτόματη καταγραφή και εκτύπωση αποδείξεων
 Έκδοση Ημερησίων Ισοζυγίων
 Στόλους Οχημάτων Ι.Χ. Πρατηρίων
 Αυτόματο Πωλητή
Λειτουργική και αξιόπιστη εφαρμογή, έχοντας ήδη διασυνδεθεί
με όλους σχεδόν τους τύπους αντλιών.
Δυναμικό περιβάλλον, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις
ιδιαίτερες ανάγκες των πρατηρίων.
Διαθέτει πολλές περισσότερες λειτουργίες διαχείρισης του
πρατηρίου από τις απαιτήσεις του νόμου για το σύστημα
εισροών – εκροών.

Σύστημα Μέτρησης Στάθμης Δεξαμενών Franklin
Fuelling Systems
 Κατασκευασμένες στις Η.Π.Α
 Ακρίβεια Μέτρησης : 0,025% στη συνολική
χωρητικότητα
 Leak Detection ( Έλεγχος Διαρροών)
 Controller με Οθόνη Αφής
 Αισθητήρες Θερμοκρασίας για ορθότερη αναγωγή
στους 15˚C
 Ακρίβεια Μέτρησης 0,01 ˚C
 Μέτρηση Πυκνότητας (Προαιρετικά)

Αυτοματοποιημένη Μέθοδος Ογκομέτρησης Δεξαμενών
 Ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων των μετρήσεων
 Παραγωγή ογκομετρικού πίνακα ανά mm
 Ακρίβεια αποτελεσμάτων
 Ελάχιστος χρόνος ογκομέτρησης
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