Dockinguitrusting
ASSA ABLOY DE6090DMS Docking Management Systeem

Met DMS heeft u de totale
controle over
uw logistieke faciliteit – in realtime
Het ASSA ABLOY DE6090DMS Docking Management
Systeem is een digitaal logistiek platform waarmee uw
logistieke faciliteit in realtime volledig onder controle
heeft. Om het mogelijk te maken data van alle laad- en
losactiviteiten te verzamelen, zijn alle laadperrons
verbonden met de server van het Docking Management
Systeem. Op die manier kunt u talloze aspecten
binnen uw faciliteit monitoren en er over rapporteren.
Het resultaat is een effectief controlesysteem voor
verbeteringen van zowel de energie-efficiëntie als de
interne planning en productie.
Een goede manier om de doorlooptijden en tegelijkertijd
de efficiëntie te verbeteren is een verlaging van de
tijd waarin er geen truck – of de verkeerde – bij het
laadperron staat. De ASSA ABLOY DE6090DMS kan u
zeggen welke laadperrons er bezet of vrij zijn, zodat
u een zending kunt toewijzen aan een specifiek
laadperron. Het systeem registreert alle handelingen
en biedt gedetailleerde statistische informatie die u
kunt gebruiken om uw business te optimaliseren en
toekomstige omzet te garanderen. Voor optimale
veiligheid en beveiliging is het optioneel mogelijk om de
deuren precies naar wens op afstand te bedienen.

Maximum gebruik van uw laadperrons
- Verhoog de efficiëntie van de
logistieke faciliteit door de tijd
te verkorten dat er geen of een
verkeerde truck geparkeerd staat
voor het laadperron
- Analyseer en corrigeer aan
de hand van de belangrijkste
prestatiegegevens die u vastlegt.
Energiebesparingen voor het milieu
en voor uw medewerkers
- Bespaar geld en energie
door ervoor te zorgen dat u
milieubewust en efficiënt werkt op
uw laadperrons.
- Met het Docking Management
Systeem garandeert u dat uw
deuren alleen opengaan als dit echt
nodig is.
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Voorkom diefstal en de toegang van
onbevoegden in uw faciliteit
- Zorg voor een veilig gevoel met een
digitaal bewijs dat de deuren echt
gesloten of op slot zijn.
- Een afstandsbediening om de
deuren precies naar wens open of
dicht te doen, op slot of van slot
te zetten.
Vermijd downtime en
onderbrekingen
- Het systeem houdt de
onderhoudsintervallen bij door het
laatste onderhoud automatisch
te registreren en statistieken
bij te houden over het aantal
deuropeningen sinds de laatst
uitgevoerde service.

Technische gegevens
Gebruikersinterface

Dashboard / cockpit

Apparatuur die kan worden
aangesloten

PC, laptop, tablet,
mobiele telefoons

Verbonden laadperrons per
kabellijn

40 stuks

Max. aantal netwerklijnen

onbegrensd

Max. aantal laadperrons

onbegrensd

Aantal gebruikers

onbegrensd

Application

op basis van cloud

Netwerk

op basis van LAN-kabel

Interface

RS485

Softwarevereisten

browser met Flash player

Specificatie kabel

Cat 6

TCP-poort

poort 26000486

Overzicht

Opmerking:
DMS kan met beperkte functionaliteit worden aangeboden als de docking besturingskasten niet compatibel zijn

Optie

Standaardfuncties

Monitoring, navigatie, planning, belangrijkste
prestatiegegevens, statistieken

Statusoutput

Deur open / gesloten
Deur afgesloten / ontgrendeld (slotschakelaar vereist)
Positie dock leveller
Positie dock shelter (alleen opblaasbaar)
Laadperron bezet / vrij (truck in positie)
Laadperron gereserveerd JA/NEE
Automatisch sluiten AAN/UIT (veiligheidssensor vereist)
Energiebesparing AAN/UIT

Activeringsknop vanuit cockpit

Reservering van laadperron
Energiebesparende modus (positiesensor truck vereist)
Automatisch sluiten

Activeringsknop vanuit cockpit

Deur op afstand openen / sluiten
Deur op afstand vergrendelen / ontgrendelen (alleen
elektrisch slot)

Statusoutput

Truck geblokkeerd / vrij
(alleen met vergrendelingssysteem / Truck Lock)

Set-up systeem

DMS offline modus
Integratie van externe applicaties
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Standaard

Technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Voor de volledige functionaliteit van het DE6090DMS Docking Management Systeem gelden de volgende
voorwaarden
- Compatibele docking besturingskast (950D)
- Specifiek netwerk met vaste bedrading in de faciliteit
- Fysieke locatie van de DMS-besturing in de faciliteit
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