
titan.cloud kontrola – dowód zabezpieczenia ładunku, to tylko jedno z inteligentnych 
rozwiązań PAARI® 

(PresseBox) (Erfurt, 28.09.2020) Prawie codziennie w 
radiu słychać w radiu o całkowitych zamknięciach 
autostrad po wypadku ciężarówki i ostrzeżeniach o 
przedmiotach leżących dookoła. Za zabezpieczanie 
ładunków ustawodawca obarcza odpowiedzialnością 
kierowców i spedytorów. Jednoznaczna dokumentacja 
zabezpieczenia ładunku ma kluczowe znaczenie dla 
uniknięcia późniejszych kosztów. 

 

PAARI® obsługuje weryfikację zabezpieczenia ładunku i 
związanej z nim dokumentacji fotograficznej przy użyciu najnowszych technologii i inteligentnych 
rozwiązań. Aby spełnić obowiązek przedstawienia dowodów, firma PAARI® opracowała modułowe 
oprogramowanie sterujące titan.cloud. To digitalizuje dokumentację zabezpieczenia ładunku za 
pomocą smartfona.  

Za pomocą jednego kliknięcia można zarejestrować 
odpowiednie numery identyfikacyjne, zeskanować 
certyfikaty lub zrobić zdjęcia przestrzeni ładunkowej i 
systemu zabezpieczenia ładunku. Dokumenty te są 
przenoszone do naszego oprogramowania i 
przechowywane w titan.cloud, gotowe do wywołania w 
dowolnym momencie.   

Obowiązki w zakresie transportu ADR są jeszcze większe dla 
spedytora. Ten test można również zapisać w 
oprogramowaniu. Zdjęcia uszkodzeń mogą być 
rejestrowane i przechowywane w celach 
dokumentacyjnych. 

 

Dokumentacja zabezpieczania ładunku titan.cloud control wykonana przez PAARI® jest modułem 
naszego rozszerzalnego pakietu oprogramowania titan. Jako niezależna aplikacja, wtyczka ta jest w 
całości hostowana w titan.cloud. Nie jest wymagana żadna inna infrastruktura niż zapewnienie tabletu 
z dostępem do Internetu. Istnieje możliwość dostosowania naszego optymalizującego procesy 
oprogramowania ERP do określonych procesów klienta. Oprogramowanie umożliwia wydajniejsze, 
bezpieczniejsze i tańsze projektowanie procesów logistycznych. 

 

PAARI® przekonuje nie tylko pod względem rozwiązań programowych z innowacyjnymi rozwiązaniami. 
Pojawiły się również nowe osiągnięcia w sektorze sprzętu komputerowego, takie jak terminale 
samoobsługowe SBT 100 i SBT 400. Terminale samoobsługowe zapewniają obsługę bezdotykowego 
wjazdu i wyjazdu na teren fabryki. SBT 100 to kompaktowy terminal samoobsługowy, który jest 
specjalnie dostosowany do procesów na wagach. Sprawdzone procesy w technologii ważenia 
zapewniają szybką i łatwą obsługę.  



 

Rodzina produktów SBT firmy PAARI® została 
ukształtowana w ostatnich latach przez 
potrzebę standardów. Rozwój ten osiągnął 
punkt kulminacyjny w koncepcji nowego SBT 
400. Ten zajmujący niewiele miejsca 
samoobsługowy terminal został całkowicie 
przeprojektowany, specjalnie dla obszaru 
wewnętrznego. Posiada bardzo duży 22-
calowy ekran dotykowy. Dzięki zastosowaniu 
sprawdzonych komponentów nasze 
oprogramowanie titan.touch jest w pełni 
kompatybilne.  

Wszystkie terminale PAARI® można w razie potrzeby rozszerzyć o różne wbudowane komponenty. 
Dzięki istniejącym zestawom instalacyjnym wymagane indywidualne komponenty sprzętowe mogą 
być używane przez Plug & Play. Obsługa terminali jest intuicyjna, przyjazna dla użytkownika i dostępna 
w kilku językach. 

Więcej informacji o naszych nowych i sprawdzonych produktach można znaleźć w naszym cyfrowym 
salonie pod adresem www.yardmanagement.info. 

  

Przy powielaniu powyższych informacji, prosimy o podanie ich źródła 
i przesłanie egzemplarzy okazowych. 
Kontakt: a.kornek(at)paari.pl 
 


