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STILL neXXt fleet
Otimizador de frota
A implementação de processos de logística é mais fácil, rápida e
económica graças ao processamento e à recolha inteligentes de
dados
Otimização da frota graças a um inovador e potente portal Web
Resumo e avaliação centralizada de todos os dados da frota numa
única base de dados
Notificação automática de datas ou níveis de despesa atingidos
STILL neXXt fleet é uma ferramenta de gestão inteligente e eficiente
de frota. O potente e inovador portal Web reúne várias aplicações (app)
diferentes que podem ser acedidas de forma confortável e simples em
qualquer lugar e que permitem compilar dados para análises rápidas e
aplicação eficaz de medidas de otimização. O neXXt fleet disponibiliza
a oportunidade de compilar e processar os dados de forma inteligente
para tornar os processos de logística mais simples, rápidos e
económicos.

Fleet Overview

Maintenance
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Truck Life
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Fleet Overview
Visão geral de todos os empilhadores, incluindo
informações básicas e documentos (por ex., dimensão
da frota, tipo de empilhador, localização)
Maintenance Control
Apresentação de todas as datas de manutenção e
inspeção e transferência dos respetivos documentos,
incluindo notificações automáticas
KPI Monitor
Visualização de indicadores de desempenho para
avaliação de custos e desempenho
Truck Life Analysis
Apresentação e avaliação de todos os eventos
passados relativos a um único empilhador

Cost Reporting

Fleet Usage

Operating Hours

Service Report Plus

Cost Reporting
Visão geral de custos de financiamento e manutenção,
incluindo funções de alerta em caso de limites de
custos atingidos
Fleet Usage
Visão geral da utilização real dos empilhadores,
incluindo alertas automáticos se a utilização cair
abaixo de limites estabelecidos
Operating Hours
Visão geral das horas de funcionamento de todos
os empilhadores, incluindo alertas para limites de
utilização estabelecidos
Service Report Plus
Introdução registo individual de relatórios de
manutenção e faturas de manutenção adicional

Data Plus
Modificação individual de informação sobre
empilhadores de outros fabricantes e prestadores de
serviços na frota

O STILL neXXt fleet agrega todas as informações relevantes numa
única ferramenta. A partir de agora, já só é preciso um ponto de
acesso único para gerir a sua frota de forma eficaz e completa. A STILL
emprega tecnologia SAP HANA para apresentar a grande quantidade
de dados e as modernas visualizações de forma incrivelmente
rápida. Os dados dinâmicos dos empilhadores são encriptados para
transmissão via telemóvel para servidores da STILL, onde os dados
são recolhidos e combinados com outros dados. A segurança dos
dados é garantida por modernos sistemas informáticos de proteção.
Além de avaliar dados, o portal Web neXXt fleet também relembra
automaticamente os utilizadores, opcionalmente por mensagens
do sistema ou por e-mail, se determinados níveis de custos forem
ultrapassados ou se as datas de atividades forem vencidas.
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Para isso, todas as informações relevantes acerca de uma frota de
empilhadores industriais, como dados técnicos e comerciais de SAP,
são combinadas com dados obtidos diretamente dos empilhadores
e agregadas num único conjunto de dados que permite ao utilizador
analisar a frota de forma precisa e completa. Para utilizar o portal, o
utilizador só precisa de acesso à Internet e um browser para aceder
ao neXXt fleet em qualquer dispositivo ligado à Internet, seja um
computador portátil, um tablet ou um smartphone.

O ponto forte do STILL neXXt fleet é o seu inovador design reativo,
que reajusta automaticamente a disposição do conteúdo apresentado
ao dispositivo de visualização utilizado, seja um computador portátil,
tablet ou smartphone. Todas as aplicações incluem funcionalidades
essenciais, como um dashboard, um centro de notificações, uma loja
online, um manual de ajuda e uma função de pesquisa, que as tornam
completas e intuitivas. Se desejar experimentar o neXXt fleet, pode
fazê-lo com o demonstrador do neXXt fleet. Aqui, pode testar todas as
funções das aplicações e obter uma visão geral das avaliações e dados
individuais. Contacte o seu consultor STILL local para obter acesso
gratuito e não vinculativo.

STILL neXXt fleet
Dashboard

A função de painel de informação "Dashboard" permite que o utilizador recuperar informação parcial de todas as aplicações e colocar esta informação numa página de
visão geral que é atualizada diariamente.

Estão disponíveis vários esquemas gráficos para apresentar as informações. Além disso, as informações podem-se organizar livremente e ajustar-seao tamanho da
visualização.
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STILL neXXt fleet
Fleet Overview

Visão geral clara e maior transparência sobre a frota de empilhadores
Informações básicas úteis de cada empilhador disponível rapidamente
Acesso direto a documentos importantes relacionados com o
empilhador

A aplicação "Fleet Overview" (vista geral da frota), que está incluída
de série no STILL neXXt fleet, oferece ao utilizador uma excelente
visão geral da frota completa, incluindo empilhadores de outros
fabricantes. Esta disponibiliza acesso imediatamento a informações
úteis, como tipo de empilhador, ano de fabrico, propriedade, número
de série, alocação da frota e local de operação, para cada empilhador.
Além disso, os documentos mais importantes do empilhador, como

Fleet Overview

a configuração do empilhador, especificações técnicas ou o manual
do operador, estão disponíveis para ser descarregados a qualquer
momento. Por outro lado, o utilizador pode introduzir no sistema
informação adicional específica de cada empilhador que poderá
editadas e complementar posteriormente. Isto oferece ao utilizador um
alto grau de transparência e uma visão geral de cada empilhador da
frota.

As funções de filtro permitem apresentar as posições dos empilhadores, as localizações e o tamanho da frota. A partir de uma vista global, o utilizador pode navegar para
uma vista de país e, em seguida, para uma vista de cada local de operação dos empilhadores de uma frota.
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STILL neXXt fleet
Fleet Overview

Todos os empilhadores podem ser apresentados numa listagem detalhada. A vista detalhada inclui dados sobre cada empilhador, especificações técnicas e vários
documentos para transferência.

Cost Reporting

Transparência total de custos de financiamento e manutenção
Alerta automático de limites de custos atingidos
Elaborada transferência de dados via Excel para ferramentas de
relatórios próprias
A aplicação "Cost Reporting" (relatório de custos) oferece uma visão
geral detalhada de todos os custos de financiamento e manutenção,
como custos associados a financiamento, leasing, aluguer,
manutenção, reparação e seguros. Se necessário, o utilizador pode ser
notificado e alertado caso sejam ultrapassados valores-limite definidos
individualmente.
Graças a um sofisticado interface de intercâmbio de dados via Excel,
todas as informações podem ser disponibilizadas para utilização
em ferramentas de relatórios da propriedade do cliente. As faturas
relacionadas com a frota, por exemplo, de custos de manutenção e
reparação, são também disponibilizadas rápida e facilmente.

Cost Reporting
Além disso, é possível adicionar custos de manutenção de
empilhadores de outras marcas para permitir comparações rápidas
e simples incluindo apresentações visuais. A aplicação permite
comparar quantidades e tipos de custos. As listas de empilhadores
correspondentes com os respetivos custos podem ser transferidas em
formato Excel ou PDF.
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STILL neXXt fleet
Cost Reporting

Notificação caso se excedam os valores máximos definidos. Os valores podem ser definidos individualmente pelo utilizador. Os valores máximos são representados por
linhas verticais e aparece um símbolo de aviso vermelho se o respetivo valor for ultrapassado. Funções de filtro individual no ecrã esquerdo.

Listagem de custos por empilhador.
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STILL neXXt fleet
Maintenance Control
Resumo visual de todas as datas de manutenção e inspeção numa
única aplicação
Documentação de manutenções e inspeções
Notificação automática de datas agendadas de manutenção e
inspeção

A aplicação "Maintenance Control" (controlo de manutenção) oferece
aos utilizadores uma visão geral de todas as datas agendadas
de manutenção e inspeção da frota. Toda a documentação de
manutenção e inspeção é documentada de forma completa.

Maintenance
Control

O utilizador é relembrado automaticamente quatro semanas antes de
cada data. É gerada automaticamente uma mensagem de alerta para
inspeções de segurança vencidas.

Visão geral das datas de manutenção e inspeção em formato de calendário. Tarefas concluídas, pendentes e em atraso codificados por cor.
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STILL neXXt fleet
Fleet Usage

Avaliação precisa da utilização dos empilhadores
Identificação rápida e simples de potenciais poupanças
Notificação automática caso a taxa de utilização caia abaixo de
limites definidos

A aplicação "Fleet Usage" avalia todos os dados recolhidos, como
tempos de utilização, condução e elevação/descida do empilhador
conforme enviados através do modem e, mediante solicitação,
compara os dados entre vários locais com outros empilhadores. Esta
aplicação oferece ao utilizador uma visão geral detalhada da utilização

Fleet Usage*

da frota. Também é possível comparar empilhadores individuais entre
várias localizações ou países. As potenciais poupanças podem ser
rapidamente identificadas e, por conseguinte, a utilização da frota
pode ser otimizada. A níveis de utilização definidos individualmente, o
cliente é automaticamente notificado para poder agir de imediato.

*Requer transmissão de dados através de modem e sensor de impactos

Apresentação detalhada dos tempos de utilização por empilhador, divididos em tempo de funcionamento, tempos de standby/inactividade e tempos fora de utilização.
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STILL neXXt fleet
Fleet Usage

Apresentação detalhada de cada empilhador e respetiva utilização. Possibilidade de efetuar uma análise precisa de cada empilhador.

KPI Monitor
Geração automática de indicadores chave de desempenho (KPI) para
avaliar custos e desempenho
Identificação de potencialidades através da comparação de KPI de
vários locais com períodos definidos individualmente
Compilação analítica de dados de utilização e custos

Com o "KPI Monitor", é possível avaliar indicadores importantes
predefinidos globalmente e apresentar detalhadamente os resultados
em diagramas ou gráficos. O potencial de otimizaçãoo permite
identificar comparando indicadores chave de rendimento (KPI).

KPI Monitor

A compilação de dados de utilização e custos permite avaliar o
desempenho por país, localização ou empilhador individual. É possível
selecionar livremente períodos de comparação que permitem a
identificação de tendências e a análise a longo prazo dos valores
monitorizados.
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STILL neXXt fleet
KPI Monitor

Vista clara dos indicadores selecionados por localização da frota.

Apresentação simples e completa de KPI em diagramas para uma melhor comparação e identificação de tendências de evolução ao longo do tempo.
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STILL neXXt fleet
Operating Hours
Visão geral das horas de funcionamento de cada empilhador,
incluindo o respetivo histórico
Fácil identificação dos empilhadores com níveis de utilização elevados
para evitar tempos de inatividade resultantes de avarias causadas por
desgaste
Operating Hours

Alerta automático caso os limites estabelecidos de horas
defuncionamento sejam ultrapassados

A aplicação "Operating Hours" (horas de funcionamento) oferece uma
visão geral das horas de funcionamento atuais e passadas da frota
para efeitos de otimização dos intervalos de manutenção e utilização
da frota. Com base nas horas de funcionamento registadas, é possível

programar com precisão os intervalos de manutenção. Além disso,
é possível comparar as horas de serviço de vários empilhadores. O
utilizador recebe um alerta ao se aproximar ou ultrapassar os valores
limite estabelecidos

Visão detalhada das horas de funcionamento de cada empilhador. É possível introduzir as horas de serviço manualmente.
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STILL neXXt fleet
Truck Life Analysis
Apresentação e avaliação de todos os eventos passados de um único
empilhador

Identificação rápida de acumulação de eventos por comparação visual

Acesso facilitado aos relatórios detalhados de cada evento

A aplicação "Truck Life Analysis" (análise do tempo de vida útil do
empilhador) permite resumir e posteriormente avaliar todos os eventos,
como datas de manutenção e inspeção ou impactos, relativos a cada
empilhador. Com base nestas informações, é possível comparar
empilhadores de forma rápida e simples e identificar imediatamente

Truck Life
Analysis

focos de eventos numa esclarecedora apresentação visual. O utilizador
obtém rapidamente acesso ao respetivo relatório detalhado de
cada evento. Além das informações mais recentes, também estão
disponíveis dados históricos para identificar tendências ao longo do
tempo.

Apresentação de eventos relacionados com empilhador, como manutenções, inspeções de segurança, reparações, danos por esforço e impactos excecionais.
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STILL neXXt fleet
Service Report Plus
Registo individual de relatórios de manutenção e faturas de
manutenção adicional
Manutenção de dados e documentação de serviços de terceiros
Altera as visões gerais em "Cost Reporting" (relatórios de custos) e
"Maintenance Control" (controlo de manutenção)

A aplicação "Service Report Plus" oferece ao utilizador a oportunidade
de criar, documentar e imprimir faturas e relatórios de manutenção de
prestadores de serviços que não sejam STILL. Para isso, a aplicação
oferece modelos predefinidos para relatórios de manutenção online.
Os dados recolhidos desta forma são complementados com dados

Service Report Plus

das aplicações "Cost Reporting" (relatório de custos) e "Maintenance
Control" (controlo de manutenção). Desta forma o utilizador obtém
uma visão geral precisa de todos os empilhadores, independentemente
do prestador de serviços.

Ecrã de introdução para correção individual de faturas e relatórios de manutenção.
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STILL neXXt fleet
Data Plus

Complementação rápida de informações dos empilhadores
Configuração de planos de turnos ou representação de estruturas
organizacionais
Data Plus

Criação individualizada de empilhadores de vários fabricantes no
sistema

A aplicação "Data Plus" permite introduzir dados complementares
dos empilhadores e outras informações, como centros de custos
internos, horários de turnos ou anexos. Também é possível definir os
empilhadores ou elementos do equipamento a serem incluídos em
avaliações e aqueles que são irrelevantes para a avaliação e devem
ser filtrados. É possível incluir empilhadores de outras marcas. Estes

empilhadores são apresentados na aplicação disponível ao lado dos
empilhadores STILL. Se necessário, utilize a aplicação "Data Plus" para
dividir os seus locais em subsecções, como, por exemplo, "Produção"
e "Armazém", e aloque respetivamente os seus empilhadores para
análises exaustivas mais detalhadas.

É possível disponibilizar mais detalhes e informações para obter uma visão global da frota.
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STILL neXXt fleet
O otimizador de frotas
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R. São Sebastião, 6 – Cabra Figa

A STILL está certificada nas
seguintes área:
Gestão da qualidade, higiene e
segurança no trabalho, proteção
ambiental e gestão energética.

2635-448 Rio de Mouro
Tel.: +351 219 251 700
info@still.pt
Para mais informações visite
www.still.pt
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