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Tankla juhtseade Pandora Systems GIR

Juhtseade võimaldab väljastatava kütuse individuaalse arvestuse, mis toimib kas 
puutevaba kiibi või igale transpordiühikule omistatud individuaalse koodi (PIN) 
kasutamisel. Igale tankijale antakse individuaalne parool ja igale transpordiühikule 
omistatakse individuaalne kood. 
Tankimise alustamiseks sisestab GIR juhtseadme klaviatuuril sõidukile omistatud 
PIN koodi või siis puutevaba kiibi. Seejärel tuvastab seade sõiduki tankimisõiguse 
ning soovib, et tuvastataks ka tankija PIN koodi abil. Kui isik on tuvastatud käivitub 
tankimisprotsess. Tankimisprotsessi lõpetamiseks tuleb püstol asetada tagasi omale 
kohale ja seade salvestab automaatselt mällu tangitud koguse, sõiduki, tankimise aja 
ja tankija.
GIR juhtpaneel paigaldatakse üldjuhul tankuri külge aga on võimalik paigaldada ka 
eraldi ruumi. Süsteem toimib automaatselt ja ei vaja mingit operaatori poolset 
sekkumist.

Kogu tankimise ajalugu on võimalik laadida kas otse GIR seadme juurest arvutisse 
või kuvada reaalajas võrgu vahendusel võrguühendusega arvutisse. 

Tankimiste ajaloo näitamine:

Tankimise ajalugu on võimalik printida või kopeerida teistesse andmetöötlus 
vormidesse
Tarkvara võimaldab:
- erinevaid raporteid ajavahemike kohta, kasutajate kohta, tanklate kohta eraldi
- tankimise info kogutakse SQL andmebaasi
- andmete eksport MS Excelisse 
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- sisaldab log-faili, mille abil salvestatakse andmete muutus kuupäeva ja kasutajate 
järgi
- erinevad juurdepääsu tasemed: admin, operaator, kasutaja.

Andmete edastamisel üle teile välja pakutud lahenduse ( GSM modem) on andmeid 
võimalik vaadata turvaliselt üle interneti, igas internetiühendusega arvutis, kellele on 
antud ligipääsuõigus ja koodid. Lisaks on võimalik infot näha ka läbi nutitelefoni.

Tankimisõigusega sõidukeid on võimalik lisada, kustutada. 
Sõidukite loetelu ekraan:

Kasutajajaid on lihtsalt võimalik lisada ja kustutada üle võrgu.
Kasutajate loetelu:
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Võimali saada koondatud andmeid sõidukite kohaselt, kui sisestatakse la töötunnid , 
siis on võimalik ka saada kätte keskmine kütusekulu sõiduki kohta:

Antud lahendusi oleme paigaldanud ja kasutavad Eesti suuremad sisetanklaid 
omavad ettevõtted ja riigiasutused. 
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Tankla juhtseadmele ja programmile on võimalik lisada mahuti kütusetaseme 
kontrollseade OCIO: 

Mille kaudu on võimalik reaalajas saada ülevaade kütuse koguse kohta mahutis nii 
mahuti juures kui ka võrguühenduse kaudu GIR programmis.

Seadmele on võimalik sisestada min kogus, mille juures tuleks uuesti tellimus 
esitada.
Lisaks näitab seade koheselt, mahuti täitmisel lisatud kogust. Puudub vajadus 
operaatori poolseks sekkumiseks mahutisse tangitud kütusekoguse sisestamiseks.
Seadme täpsus on +/- 1%.

Lugupidamisega,
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