Jak i dlaczego udostępniać dane
ghTrack® to usługa udostępniania danych spedytorom i dostawcom usług logistycznych w celu uzyskania specyficznych danych o przesyłkach i dystrybucji tych danych do określonych klientów. ghTrack® jest
usługą dostarczaną przez GateHouse Logistics - neutralnego i niezależnego partnera obsługującego dane.
Udostępnianie danych telematycznych twoim klientom nigdy nie było łatwiejsze i bezpieczniejsze. Tysiące
przewoźników dołączyło już do usługi udostępniania danych ghTrack®. Przewoźnicy ci czerpią z tego korzyści, zmniejszając liczbę telefonów kontrolnych od klientów nawet o 80% i zdobywając nowych klientów.
Dołączając do sieci ghTrack® jako przewoźnik z dozwoloną publikacją nazwy firmy, stajesz się widoczny
dla klientów ghTrack® na całym świecie, co potencjalnie czyni Cię preferowanym przewoźnikiem. Usługa
ghTrack® jest bezpłatna dla Ciebie jako przewoźnika, więc na co czekasz?
”Obserwujemy rosnące zainteresowanie, a nawet zapotrzebowanie na udostępnianie danych,
ponieważ nasi klienci cały czas chcą znać dokładny czas i pozycję swoich przewozów. GateHouse
Logistics dostarcza nam bezpieczne i niezawodne rozwiązanie, które spełnia potrzeby polskiego i
europejskiego rynku”.
Bartłomiej Mac, Cloud Logistics

Kiedy dane są udostępniane?

Posiadasz kilka kont GPS? Nie ma problemu!

Udostępnianie danych rozpoczyna się dopiero, gdy pojazd znajduje się blisko miejsca załadunku i nie wcześniej
niż dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem
trasy. Udostępnianie danych zostaje przerwane, gdy
tylko pojazd opuści miejsce ostatecznej dostawy, nie
później niż dwie godziny po przybyciu na miejsce rozładunku (więcej informacji na stronie 2).

Usługa danych ghTrack® obsługuje różne konta telematyczne, integrując i ujednolicając twoje dane telematyczne. ghTrack® bezbłędnie i z łatwością zarządza
udostępnianiem danych twoim klientom.

Czy to jest bezpieczne?
Tak! Udostępnianie danych to nasza główna kompetencja. Dane są obsługiwane zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Tysiące firm transportowych i spedycyjnych zaufało
naszej usłudze agregacji i dystrybucji danych ghTrack®.
Przed udostępnieniem danych, system dokładnie sprawdza czy właściwy pojazd znajduje się w odpowiednim
miejscu i o ustalonym czasie.

Możliwe jest indywidualne zarządzanie pojazdami. Nie ma
konieczności podejmowania żadnych działań, wykonywania manualnych operacji, kontrolowania ani ograniczania
danych, do których dajesz nam dostęp - ghTrack®
udostępnia twoje dane tylko wtedy, gdy przewóz zostaje
zatwierdzony, a wszystkie warunki spełnione.

Jak rozpocząć udostępnianie?
Otrzymasz e-mail z zaproszeniem zawierający link do
portalu rejestracyjnego w ghTrack®. Rejestracja to tylko
kilka kroków, w których zarejestrujesz swoją firmę,
użytkownika i dodasz swój system telematyczny. Dane z
twojego systemu telematycznego zostaną ujednolicone i
zintegrowane poprzez ustanowienie połączenia pomiędzy
ghTrack® i twoimi kontami, po czym zostaną skopiowane
na ghTrack®. Po ustanowieniu połączenia udostępnianie
danych działa automatycznie.

Korzystasz z usług podwykonawców?
Nie ma problemu!

Obejrzyj ten film i dowiedz się więcej

Jeśli zarejestrowałeś się na ghTrack® i korzystasz z
podwykonawców, możesz ich zaprosić do rejestracji,
a tym samym do udostępnienia danych. Nasza usługa
udostępniania danych jest bezpieczna i gwarantuje, że
twoi klienci nie będą mogli zobaczyć, kto jest twoim
podwykonawcą.
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System udostępniania danych ghTrack® cechuje unikatowy algorytm udostępniania danych, który definiuje i
obejmuje przewóz. Algorytm ten korzysta z reguł i parametrów potrzebnych do określenia kiedy rozpocząć i
zakończyć udostępnianie danych telematycznych.
Warunkiem udostępnienia danych jest twoje upoważnienie do udostępniania danych klientowi, dzięki czemu
masz pełną kontrolę nad swoimi danymi. To upoważnienie jest obsługiwane przez usługę ghTrack®.
Kroki, w których udostępniamy twoje dane:

1. Otrzymanie informacji o przewozie
• Podróż jest zdefiniowana przez klienta i wysłana do
ghTrack®.
• ghTrack® zatwierdza informacje o przewozie i upoważnienie do udostępniania danych między tobą a
twoim klientem.

2. Zatwierdzenie czasu przewozu
• Monitorowanie pozycji pojazdu następuje jedynie w
określonym w informacjach o przewozie przedziale
czasowym.

3. Rozpoczęcie przewozu
• Udostępnianie danych rozpoczyna się, gdy pojazd
znajduje się blisko miejsca załadunku i nie
wcześniej niż na dwie godziny przed planowanym
rozpoczęciem przewozu.

4. Zakończenie przewozu
• Udostępnianie danych zostaje przerwane, gdy pojazd opuszcza miejsce ostatecznej dostawy w miejscu rozładunku, nie później niż dwie godziny po
wykryciu pojazdu.
• Jeśli pojazd nie zatrzyma się w planowanym miejscu na trasie, lub wystąpi inne nieprzewidziane
zdarzenie, udostępnianie danych zostanie przerwane.
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Jak definiowany jest przewóz
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