Jak a proč sdílet údaje
ghTrack® je služba pro dodavatele a poskytovatele logistických služeb na shromažďování údajů specifických
pro zásilku a jejich následné distribuci zákazníkům. ghTrack® poskytuje Gatehouse Logistics - neutrální a
nezávislý partner pro datové služby.
Sdílení údajů o poloze vozidla s vašimi zákazníky nebylo nikdy jednodušší a bezpečnější. Tisíce přepravců
se už připojili k naší platformě ghTrack®. Tito operátoři profitují z toho, že snižují počet telefonátů a emailů
od zákazníků až o 80% a získávají více přeprav. Když se připojíte k síti ghTrack® jako veřejný dopravce, stanete se viditelným pro zákazníky společnosti ghTrack® na celém světě, což vás může udělat preferovaným
dopravcem. Služba ghTrack® je pro vás jako přepravce bezplatná, tak nač ještě čekat?

"Sledujeme rostoucí zájem a poptávku po sdílení dat, protože naši klienti chtějí znát přesný čas
a polohu jejich nákladu po celou dobu přepravy. Služba Gatehouse Logistics nám poskytuje
bezpečnost a spolehlivé řešení, které přesně vyhovuje potřebám polského a evropského trhu".
Bartłomiej Mac, Cloud Logistics

Kdy se údaje sdílejí?

Více GPS dodavatelů? Žádný problém!

Sdílení dat se spouští pouze tehdy, když se vozidlo nachází v blízkosti místa nakládky a nikdy ne dříve, než dvě
hodiny před plánovaným začátkem přepravy. Sdílení dat
se zastaví, jakmile vozidlo opustí po konečném doručení
místo vykládky - nejpozději však do dvou hodin po příjezdu na místo vykládky (další informace naleznete na
straně 2).

Datová služba ghTrack® zpracovává odlišné telematické
(GPS) účty, protože integruje a sjednocuje vaše GPS
data. Sdílení s různými zákazníky je tedy efektivně a
jednoduše spravováno pomocí systému ghTrack®.

Je to bezpečné?

Systém ghTrack® sdílí vaše údaje pouze v případě, že
je vytvořena ověřená přeprava a všechny podmínky pro
sdílení dat jsou splněny.

Ano! Sdílení údajů je naší hlavní kompetencí a je zpracováno v souladu s nařízením o obecné ochraně údajů (GDPR). Datové službě ghTrack® důvěřují tisíce
přepravních a logistických společností.
Systém pro sdílení dat před každým sdílením přesně
ověří správné vozidlo, na správném místě, ve správném
čase.

Není potřeba žádná manuální operace, ani žádný jiný
zásah člověka, nemusíte kontrolovat ani omezovat
údaje, ke kterým nám dáváte přístup.

Jak začít sdílet?
Obdržíte e-mailovou pozvánku včetně odkazu na registraci v portálu v ghTrack®. Registrace vyžaduje jen několik kroků, vyplnění informací o uživateli a společnosti,
přidání telematického systému. Údaje jsou integrovány
nastavením spojení mezi ghTrack® a vašim GPS účtem,
přičemž ghTrack přesně odráží vaše telematické údaje.
Po připojení se sdílení dat spustí automaticky.

Používání subdodavatelů? Žádný problém!
Pokud používáte subdodavatele a zaregistrujete se na
ghTrack®, můžete je pozvat aby se zaregistrovali, a tím
sdíleli své údaje. Naše bezpečná datová služba zajišťuje, že vaši zákazníci nebudou moci nikdy vidět, koho
používáte jako subdodavatele.
Pro další informace viz následující video.
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Sdílení dat ghTrack® zabezpečuje jedinečný standardní
algoritmus sdílení dat, který definuje a identifikuje trasu přepravy. Tento algoritmus používá soubor pravidel a
parametrů, aby věděl přesně definovat, kdy začít a kdy
vypnout sdílení pozici vašich vozidel.
Podmínkou je samozřejmě oprávnění od vás na sdílení
dat s vaším zákazníkem, což zaručuje, že máte vždy
kontrolu nad svými daty. Tato autorizace je zpracována
datovou službou ghTrack®.
Postup, jak a kdy zpřístupňujeme údaje o poloze:

1. Obdržíme informace o trase / přepravě
• Trasa je definována Vaším zákazníkem a je odeslána
do systému ghTrack®.
• ghTrack® ověří informace o přepravě a autorizuje
sdílení údajů mezi vámi a vaším zákazníkem.

2. Ověření času nakládky
• Jedině tehdy, když je čas v časovém intervalu definovaném pro jízdu, začíná sledování polohy vozidla.

3. Začátek přepravy
• Sdílení dat začíná, když se vozidlo nachází v blízkosti místa nakládky a nikdy ne dříve, než dvě hodiny
před plánovaným začátkem přepravy.

4. Konec přepravy
• Sdílení dat se zastaví, jakmile vozidlo opustí po
konečném doručení zboží místo vykládky, nejpozději však dvě hodiny po příjezdu do cíle.
• Pokud vozidlo nezastaví na plánovaném místě,
nebo nastane jakákoliv jiná nepředvídatelná
událost, sdílení dat bude automaticky ukončeno.
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Jak je definována trasa/přeprava zboží
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