
Przeznaczenie
Qguar OTM to narzędzie dedykowane przede wszystkim firmom, chcącym optymalizować procesy transportowe realizowane  
w oparciu o cysterny kolejowe, wagony lub kontenery. Zarówno system informatyczny – jak i współpracujące z nim urządzenia – zo-
stały zaprojektowane w taki sposób, aby zmaksymalizować niezawodność, żywotność oraz bezawaryjność całego rozwiązania.  
Z racji zastosowanych bezpiecznych i nowoczesnych technologii system pozwala również na śledzenie transportu towarów niebezpiecznych (ADR).

Qguar OTM
Object Tracking & Monitoring

Podstawą każdej optymalizacji jest szczegółowa wiedza  
o elementarnych zdarzeniach, które mają być usprawnio-
ne. Współczesne technologie pozwalają coraz częściej na 
śledzenie tych zdarzeń. Transport ciężki – w szczególności 
transport kolejowy czy transport kontenerów – jest jed-
nym z miejsc, gdzie optymalizacja może przynieść ogromne 
korzyści. W transporcie kolejowym nie wystarcza już wie-
dza na temat ruchu czy miejsca pobytu całego składu, ko-
niecznym staje się nadzorowanie pojedynczych wagonów 
oraz cystern. Wiedza na temat ruchu i wykorzystania po-
jedynczych elementów transportu daje rzetelne podstawy 
do optymalizacji całego procesu. Qguar OTM to platforma 
zarządzania i monitoringu pojazdów (obiektów), które wy-
posażone zostały w satelitarne lokalizatory pozwalające 
na odczyt ich pozycji. System wykorzystuje standardowo 
zaawansowane lokalizatory „Kormoran”, które mogą być 
montowane na dowolnych pojazdach (wagony, cysterny, 
kontenery). W przypadku transportu towarów niebezpiecz-
nych użytkownik otrzymuje wraz z systemem wydajne na-
rzędzie do monitorowania transportu ADR. Nowoczesna 
technologia oraz przyjazny interfejs czyni z systemu bardzo 
wydajne narzędzie. Gromadzone z lokalizatorów dane oraz 
zestaw statystyk pozwala na zaawansowaną ocenę ruchu 
i wykorzystania monitorowanych pojazdów. Obsługa z po-
ziomu przeglądarki internetowej to dodatkowa zaleta sys-
temu.
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Zakres funkcjonalny
Qguar OTM oferuje m.in. następujący zakres funkcjonalny:

•	 lokalizacja pojazdów (cystern, wagonów, kontenerów) 
za pomocą GPS

•	 prezentacja ostatnio zarejestrowanej pozycji pojazdu  
na mapie cyfrowej

•	 prezentacja ostatnio zarejestrowanego stanu pojazdu  
na mapie cyfrowej (postój, jazda)

•	 rejestracja i archiwizacja pozycji pojazdów w czasie
•	 rejestracja stanu pojazdów w czasie (postój, ruch)
•	 rejestracja czasów pobytu pojazdów w zadanych obsza-

rach geograficznych
•	 wysyłanie komunikatów przez urządzenia po osiągnięciu 

zadanego obszaru geograficznego
•	 wysyłanie komunikatów przez urządzenia o wystąpieniu 

zdefiniowanego zdarzenia (postój przekraczający okre-
ślony czas, przekroczenie prędkości jazdy, przechylenie 
pojazdu ponad zadany kąt)

•	 zestawienie proporcji czasu ruchu/postoju pojazdów  
w zdefiniowanych odcinkach czasowych

•	 monitorowanie stanu baterii zasilających urządzenie
•	 zdalne sterowanie parametrami pracy urządzeń
•	 zdalna diagnostyka urządzeń

Zalety systemu
•	 możliwość instalacji lokalizatora na pojazdach bez 

zasilania 
•	 gromadzenie danych o miejscu pobytu,  

ruchu i wykorzystaniu pojazdów
•	 prezentacja danych na mapie cyfrowej
•	 zestaw statystyk i raportów
•	 przesyłanie komunikatów o zaistnieniu zdarzenia
•	 gromadzenie cennych informacji ułatwiających plano-

wanie i podejmowanie decyzji
•	 zdalna diagnostyka i sterowanie urządzeniami  

lokalizacyjnymi
•	 dostęp do systemu za pomocą przeglądarki  

internetowej
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Przykładowe ekrany OTM

IT dla zarządzania łańcuchem dostaw


