DOCUMENTO INFORMATIVO

COMO A INTERNET DAS COISAS (IoT) ESTÁ
MELHORANDO O TRANSPORTE E LOGÍSTICA
Desde a segurança de passageiros e gestão de frotas para processos
de montagem e prazos de entrega, a indústria de transporte e
logística necessita de soluções que movem suas pessoas e cargas

Com o advento das tecnologiasmóveis de hoje e da Internet das
Coisas (IoT), as empresas podem acelerar a produtividade,
para os seus processos.

logística são componentes essenciais para a produtividade de
muitas empresas e acesso a dados em tempo real é fundamental.
Muitas empresas já descobriram as vantagens do uso de tecnologias
móveis; no entanto, a natureza imprevisível dos custos de
combustível, taxas de trabalho crescentes, aumento do tráfego e
um ambiente regulatório em mudança, continuar a fazer operações

criar custos consideráveis. Como as regulamentações da indústria
forçar as organizações de transporte e logística para fazer mais com
menos, a rentabilidade está ameaçada. No entanto, com visibilidade
de pessoal, equipamentos e operações, as empresas podem melhor
tempo real e desempenho.

Com a solução de Internet das coisas no lugar certo, as empresas
podem conectar todos os dispositivos em uma rede nuvem
centralizado, e capturar e compartilhar seus dados de missão crítica,
permitindo-lhes ganhar visibilidade em tempo real de suas
operações.
Esta visão prática é o que oferece às organizações a Enterprise
Asset Intelligence TM que eles precisam para fazer melhorias.
Este conhecimento do negócio melhorado pode ser adquirida
através de um conjunto de tecnologias de capacitação nas áreas
de gestão de ativos, nuvem, móvel e Big Data.

Ao alavancar Enterprise Asset Intelligence, transporte e logística pode
melhorar drasticamente as seguintes áreas:
I. VISIBILIDADE END-TO-END
Transporte e logística de empresas ao redor do globo estão focados em maximizar
viabilidade. No entanto, para atingir esse nível de desempenho, eles precisam fazer
atrasos através da detecção mais rápida de questões. Os dispositivos móveis, tais

de suprimentos e operações.
Muitos de transporte e logística empresas que utilizam RFID hoje estão atingindo
quase 100 por cento envio e recebimento precisão, a precisão do inventário 99,5
por cento, processamento de pedidos de 30 por cento mais rápido e redução de
30 por cento nos custos trabalhistas. As tecnologias móveis fornecem às empresas
a linha de visão em processos de equipamentos, estoque e de negócios. Essa
fornecendo-lhes dados em tempo real em toda a sua cadeia de abastecimento.
Embora estes tipos de soluções já ajudaram transporte e logística das empresas
fazerem melhorias ao longo dos anos, aproveitando e permitindo que tecnologias
como a Internet das coisas pode entregar ainda mais a inteligência de ativos,
levando a decisões mais informadas.

II. ARMAZÉM E QUINTAL DE GESTÃO
O armazém e / ou quintal estão no cerne de transporte e logística empresas. Sua
Com o IoT habilitado para dispositivos móveis , projetados para rastrear os dados de
inventário, equipamentos e veículos, as empresas podem dar aos seus ativos físicos
voz digital. Ao converter o físico para o digital, transporte e logística armazéns pode
capturar e compartilhar seus dados de missão crítica através da nuvem, garantir que
eles tenham o produto certo no lugar certo na hora certa. Pessoal jarda são
frequentemente movendo-se a pé ou em veículos, realizando manualmente suas
tarefas rotineiras. Este processo é demorado e propenso a erros, o que provoca uma
série de problemas relacionados com a visibilidade-incluindo movimentos redundantes reboque, o congestionamento portão do pátio
,
encolhimento do produto, desperdício de combustível e tempo perdido. Para resolver estas questões, as organizações em toda a cadeia de
abastecimento implementar sistemas RFID que automatizam o rastreamento de ativos e localização. Ao reduzir a intervenção humana e
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alavancar conectadas em dispositivos móveis, as
“ Ao
empresas podem capturar, compartilhar e gerenciar dados
em torno de seu ativos em movimento em toda a empresa.

”

III. GESTÃO DE FROTA
Quando se trata de transporte e logística, gestão de frotas desempenha um papel
crítico na gestão de programas de manutenção, uso diário de veículos e rotas de
inatividade da frota deve ser minimizado. Com scanners móveis, computadores e
sistemas RFID isoladamente, as empresas podem ganhar visibilidade para seus
ativos e melhor agilizar as operações para manter sua frota em movimento.
Ao substituir as ordens de trabalho manual e impressos com dispositivos móveis,
os técnicos economizar tempo e aumentar a precisão dos dados. Além disso, com
tempo real, uma visão exata para a história de manutenção, disponibilidade e
estoque de peças registros, os técnicos podem transmitir informações de volta
para sua base de dados central. Ao alavancar conectadas, dispositivos móveis, as
empresas podem capturar, compartilhar e gerenciar dados em torno de seu ativos
em movimento em toda a empresa. Connectivity também permite que as empresas
para se comunicar com seus técnicos (motoristas) a qualquer hora, em qualquer lugar,
o que lhes permite ser proativo com reparos em campo, manutenção, etc.
Com atualizações em tempo real, sob certas condições, tais como mau tempo ou
tráfego, os técnicos da frota pode melhor responder e / ou preparar. Para os técnicos
de campo, a visibilidade em tempo real sobre o desempenho do condutor e do
veículo é fundamental. Essa visibilidade pode ser usado para aumentar a segurança
seguros-todos os quais são fundamentais para a linha de fundo de uma empresa.
Além disso, com tempo real introspecção, técnicos e motoristas podem responder a
consultas de atendimento ao cliente em tempo hábil. Isso ajuda o pessoal saber
quando e onde alocar o seu desempenho e serviço ao cliente global da
organização-melhorando o tempo. Além disso, com a capacidade de monitorar de forma segura o seu equipamento e ambiente em tempo
real, técnicos de serviço de campo podem tomar medidas antes que surjam problemas. Com a Internet das coisas, as empresas podem
ganhar inteligência remotamente em torno de seus ativos no campo, permitindo-lhes para facilitar a manutenção baseado na necessidade
e eliminando as respostas desnecessárias e / ou reativas. Os avanços na tecnologia móvel ea Internet das coisas estão a melhora
r
radicalmente a forma de transporte e logística as empresas operam. O Asset Intelligence Empresa entregues através dessas soluções é o
planos
progressivos para mover na direção da inovação.
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