
Okostargoncák a Toyotától
I_Site flottakezelő rendszerrel
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*Az illusztrációk az I_Site Explorer csomagra előfizetve elérhető lehetőségeket szemléltetik.

Ismertető

A Toyota okostargoncáit már a gyárban ellátják
a használat digitális nyomon követését és 
ellenőrzését lehetővé tévő technológiával.

Így a teljes irányítás az Ön kezében lehet, mert 
az I_Site portálon keresztül egy sor elemezhető és 
kiértékelhető adathoz férhet hozzá.

A következő néhány oldalon a rendszer népszerű 
felhasználási módjaiba engedünk betekintést.*
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Ismertető

Targonca illetéktelenek 
általi használatának 

megakadályozása

Jelentős kockázattal jár, ha a targoncát illetéktelen vagy képzetlen személy használja, hiszen személyi sérülés, anyagi kár, illetve az ezzel 
kapcsolatos egyéb probléma fordulhat elő.

Ismertető Kattintson a következő menüpontokra: Manage Site (Helyszín kezelése) > Drivers (Gépkezelők) > Create driver (Gépkezelő létrehozása) 
[adja meg az adatokat: név, PIN-kód, jogosítvány érvényessége] > Create Driver (Gépkezelő létrehozása) > Add machine (Gép hozzáadása) 
[válassza ki a targoncákat] > Update (Frissítés) > Send SMS (SMS küldése) – A kiválasztott targoncák csak érvényes PIN-kódokkal aktiválhatók



6 |    TOYOTA MATERIAL HANDLING 7I_SITE: A RENDSZER ISMERTETÉSE    |

Ismertető

Ütközéssel kapcsolatos 
értesítések fogadása

Az ütközés sajnálatos módon általában különféle költségekkel jár, hiszen sérülhet az áru, a polcrendszer, vagy akár maga
a targonca is. A legrosszabb esetben még személyi sérülés is előfordulhat. 
Biztosan tud az összes ütközésről?

Ismertető Kattintson a következő lehetőségekre: felhasználónév > beállítások > értesítések, ütközések > ütközési értesítések bekapcsolása 
> helyszín kiválasztása. Az értesítések ütközési szintjei alapértelmezett értéken vannak, ám a targoncák beállításaival (pl. lépésben való 
haladás sebessége) és az alaphelyzetbe állítási szabályok igény szerint módosíthatók
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Ismertető

Használati és ütközési 
gyakoriság megállapítása

Milyen gyakran van szükség a targoncára? 
A targoncaflotta optimalizáltan működik? Van lehetőség költségmegtakarításra?

Ismertető Kattintson a következő lehetőségekre: Shocks (Ütközések) > [adja meg a gép számát] > [táblázat ikon]
A targonca használati gyakoriságának, valamint az előforduló ütközések gyakoriságának, és azok erősségének monitorozása
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Ismertető

A leggyakrabban használt 
targoncák megállapítása

Bizonyos targoncák többet dolgoznak, mint a többi? 
Megfelelő típusok vannak az állományban? Mennyi pénzt lehetne megtakarítani?

Ismertető Kattintson a következő lehetőségekre: Machine utilisation tile (Gépkihasználtsági lap) > Tevékenység, gépek > [táblázat ikon]
[a gépcsoportok és az időszakok beállítása módosítható]
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Ismertető

A leginkább elfoglalt 
gépkezelők megállapítása

Mely gépkezelők dolgoznak a legtöbbet? A csapat a lehető legjobban végzi a munkáját? Ismertető Kattintson a következő lehetőségekre: Driver utilisation tile (Vezetőkihasználtsági lap) > Tevékenység, vezetők > [táblázat ikon]
[a vezetői csoportok és az időszakok beállítása módosítható]
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Ismertető

Használat előtti biztonsági 
ellenőrzések

Biztos benne, hogy munkakezdés előtt minden gépkezelő elvégzi az előírt biztonsági ellenőrzéseket? Ismertető Kattintson a következő lehetőségekre: Pre-op checks (Üzem előtti ellenőrzések) > Checklist (Ellenőrző listák) > New checklist 
(Új ellenőrző lista)’ [adjon nevet a listának] > Create new checklist (Új ellenőrző lista létrehozása) [adja meg az ellenőrző lista elemeit és 
az egyes műveletekhez előírt időt] > Select machine family (Gépcsalád kiválasztása) [hozzáadás] > Publish (Közzététel) > Send SMS (SMS 
küldése) A sorrend változtathatóságának, a gyakoriságnak stb. meghatározása 
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Ismertető

Akkumulátortöltés 
megfelelőségének 

biztosítása

A megfelelő akkumulátortöltés nem pusztán a targoncák magas rendelkezésre állását biztosítja, hanem a költségek 
megtakarításához az akkumulátorok élettartamának növelésével is hozzájárul

Ismertető Kattintson a következő lehetőségekre: Utilisation (Felhasználás) > a kiválasztott targoncalista BSI-szimbóluma 
Az ólomsavas akkumulátoroknál a teljes töltési és kisütési ciklust kell nézni (a lítiumion-akkumulátoroknál erre nincs szükség)
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Ismertető

Gépkezelői jogosítványok 
érvényességének 

ellenőrzése

Az összes gépkezelő jogosítványa érvényes?
Vannak esedékes oktatások és képzések?

Ismertető Kattintson a következő lehetőségekre: Manage site (Helyszín kezelése) > Drivers (Gépkezelők) > Licenses expiring (Lejáró 
jogosítványok) > [adja meg a záró dátumot vagy a dátumtartományt] > Search (Keresés)
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Ismertető

Targoncákkal kapcsolatos 
költségek nyomon 

követése

Mennyit költ rutinkarbantartásra?
Mennyit költ javításra? Tisztában van ezekkel az értékekkel?

Ismertető Kattintson a következő lehetőségekre: Myfleet (Saját flotta) > Costs, sites (Költségek és helyszínek) > [válassza ki
az időszakot] > [kattintson a táblázat ikonra]
Költségtípusonkénti szűrési lehetőségek 
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Ismertető

További műveletek A Toyota I_Site rendszer korlátlan mennyiségben 
biztosít adatokat és különféle jelentéseket, ami 
különösen akkor hasznos, ha targoncaflottát 
üzemeltet, és több gépkezelője is van.

Ha további tanácsadásra és segítségre van szüksége, 
kérje a Toyota képviselőjének segítségét.
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Teljes lefedettség 
A Toyota Material Handling hálózata Európa 
több mint 30 országára kiterjed, és 5000-nél is 
több mobil szervizszakembert foglalkoztat. 

Mindig helyben – globális támogatással
Bárhol is legyen Európában, mi széles körű 
lefedettségünknek köszönhetően mindig 
helyben elérhetők vagyunk, ám egy nemzetközi 
szervezet stabilitásával és támogatásával a 
hátunk mögött.

Európában készült
Az általunk értékesített targoncák több 
mint 95%-a saját európai gyárainkban 
(Svédországban, Franciaországban és 
Olaszországban) készül, valamennyi a TPS 
minőségi szabványainak megfelelően. Több 
mint 3000 fős gyártási csapatot alkalmazunk 
Európában, és 300-nál is több európai 
beszállítóval dolgozunk.

Európai termelésünk mintegy 15%-át 
exportáljuk a világ más részeibe.

Toyota 
Material Handling 
Európában


