Proximus Smart Asset

Vind zonder te zoeken
Gevonden! Haalt u ook opgelucht adem als u eindelijk die waardevolle machine,
container of trailer hebt teruggevonden? Zoeken hoeft u voortaan niet meer zelf te
doen: Smart Asset doet dat voor u. Monteer gewoon de sensor op uw materieel en
u weet altijd waar het is – binnen én buiten.

www.proximus.be/iot

Vind zonder te zoeken
Wat is waar? Smart Asset brengt uw materieel letterlijk in kaart. In real time: u weet
op elk moment exact welk voorwerp zich waar bevindt. En hoe het zich verplaatst.
Zo wint iedereen tijd en traceert u meteen gestolen materieel.

Lever sneller
Weet u waar een voorwerp is? Dan bepaalt u snel waar het straks heen moet – via
de kortste weg. Injecteer alle gegevens automatisch in uw logistieke systemen. En
uw processen lopen plots gesmeerd. Voor een snelle levering en blije klanten.

Bescherm uw materiaal
Worden uw materialen correct vervoerd en gestockeerd? Smart Asset vertelt het
u: lokalisatie, temperatuur of vochtigheidsgraad OK? Is er beweging ja of neen?
Verlaat het materiaal een bepaalde zone? Bij de minste anomalie krijgt u een
e-mail of sms. En grijpt u onmiddellijk in.

Over Smart Asset:
•• Moeiteloos. Geïnstalleerd in enkele
seconden: bevestig de sensor aan
het voorwerp.
•• Specifiek. Aangepaste sensor voor
elk type voorwerp, met specifieke
eigenschappen naargelang vorm of
omgevingsfactoren.
Ga naar de catalogus voor een
overzicht van al onze toestellen.
•• Automatisch. Uw server ontvangt
alle gegevens volautomatisch via het
LoRa®-netwerk – beveiligd en alleen
voor u toegankelijk.
•• Overzichtelijk. Online dashboard
met alle gegevens en informatie –
realtime én met volledige historiek.

Proximus Smart Asset vertelt u waar uw materieel
zich bevindt en in welke omstandigheden (temperatuur,
vochtigheidsgraad, beweging).
Twee specifieke toepassingen van Smart Asset zijn:
• Proximus Yard Management: duidt de exacte positie aan
van een voertuig of trailer op uw pakeerterrein.
• Proximus Container Tracking: duidt de lokalisatie aan van
een container in binnen- en buitenland.
De sensoren van deze oplossingen werken op batterijen met
een zeer lange levensduur.
Ze zijn verbonden met het Proximus IoT-netwerk via de LoRa®,
NB-IoT of GPRS-technologie in combinatie met Bluetooth
Low Energy (binnen) en gps (buiten). LoRa® is een “low power
wide area”- netwerk: het verbruikt zeer weinig energie en
heeft een grote dekking
Meer info over IoT-netwerken

•• Veelzijdig. Meegeleverde API’s
injecteren de gegevens van Smart
Asset in ERP, WFM, TMS en WMS. Zo
optimaliseert u al uw processen van
a tot z.

Meer info?
Surf naar www.proximus.be/iot of contacteer ons
via www.proximus.be/contactpage
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