Totul despre schimbul de date
ghTrack® este un serviciu de partajare a datelor dedicat transportatorilor majori și furnizorilor de logistică,
pentru agregarea și distribuirea de date telematice către clienții specificați. ghTrack® este furnizat de
GateHouse Logistics - un partener neutru și independent de servicii de date.
Schimbul de date telematice cu clienții dvs. nu a fost niciodată mai simplu și mai sigur. Mii de transportatori
s-au alăturat deja serviciului de partajare a datelor ghTrack®. Aceștia beneficiază de reducerea apelurilor
din partea clienților cu până la 80% și câștigă mai multe oportunități de afaceri. Odată ce vă alăturați în
ghTrack® ca transportator public, deveniți vizibil pentru clienții ghTrack® din întreaga lume, ceea ce vă
poate face un transportator preferat. Din moment ce serviciul ghTrack® este gratuit pentru dvs. ca transportator, nu aveți de ce aștepta.
”Observăm un interes tot mai mare și chiar cereri de partajare a datelor, fiindcă clienții noștri vor să
știe timpul exact și poziția încărcărilor lor în orice moment. GateHouse Logistics ne oferă o soluție
fiabilă care răspunde nevoilor pieței poloneze și europene”.
Bartłomiej Mac, Cloud Logistics

Când sunt partajate datele?
Schimbul de date începe numai atunci când vehiculul
este aproape de locul de încărcare și nu mai devreme
de două ore înainte de startul planificat pentru cursă.
Schimbul de date se oprește când vehiculul pleacă după
livrarea finală la locul de descărcare și nu mai târziu de
două ore de la sosire (pentru mai multe detalii, consultați pagina 2).

Este sigur?
Da! Schimbul de date este competența noastră principală și este gestionat în conformitate cu Regulamentul
General Privind Protecția Datelor (GDPR). Serviciul de
date ghTrack® este folosit cu încredere de mii de companii de transport și expeditori pentru agregarea și distribuirea datelor.
ghTrack® validează exact vehiculul potrivit la locul și
momentul potrivit, înainte de partajare.

Dețineți mai multe conturi GPS?
Nicio problemă!
Serviciul de date ghTrack® poate gestiona conturi
telematice diferite, deoarece integrează și unifică datele
dvs. telematice. Schimbul de date cu clienți diferiți este
posibil și administrat în mod simplu prin ghTrack®.
Vehiculele sunt gestionate în mod individual. Nu este
necesară nicio intervenție umană, nici operarea manuală a datelor sau limitarea datelor accesate - ghTrack®
partajează datele dvs. doar atunci când există o cursă
validată și toate condițiile au fost îndeplinite.

Cum să începeți partajarea datelor?
Veți primi o invitație prin e-mail, conținând un link
către portalul de înregistrare ghTrack®. Pentru a vă înscrie, trebuie doar să completați detaliile de contact ale
companiei dvs. și să adăugați sistemul dvs. telematic.
Datele din sistemul dvs. telematic sunt unificate și integrate prin stabilirea unei conexiuni între ghTrack® și
contul dvs. GPS. Odată ce conexiunea este efectuată,
partajarea datelor este automată.

Aveți subcontractori? Nicio problemă!
Dacă aveți subcontractori și sunteți deja parte din
ghTrack®, îi puteți invita să se înregistreze și să partajeze la rândul lor datele telematice cu dvs. Serviciul
nostru de date securizat asigură imposibilitatea clienților dvs. de a vedea cine sunt subcontractorii dvs.
Pentru mai multe informații
vizionați acest videoclip
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ghTrack are un algoritm unic de partajare a datelor
pentru a defini și încapsula o cursă. Utilizează un set de
reguli și parametri pentru a determina startul și terminarea partajării datelor dvs. telematice.
®

Pentru putea iniția schimbul dvs. de date cu clienții dvs.,
avem nevoie de o autorizație din partea dvs., ceea ce vă
asigură controlul permanent asupra datelor dvs. Această
autorizație este gestionată de serviciul de date ghTrack®.
Pașii în care se produce schimbul de date:
1. Informații primite despre o cursă
• Un tur este definit de clientul dvs. și este trimis
către ghTrack®.
• ghTrack® validează informațiile cursei și autorizația
de partajare a datelor dintre dvs. și clientul dvs.

2. Timp validat
• Monitorizarea poziției vehiculului începe numai
atunci când timpul se află în intervalul de timp
definit de cursă.
3. Cursă inițiată
• Schimbul de date începe atunci când vehiculul este
aproape de locul de încărcare și nu mai devreme de
două ore înainte de startul planificat pentru cursă.
4. Cursă finalizată
• Schimbul de date se oprește de îndată ce vehiculul
pleacă după livrarea finală la locul de descărcare
și nu mai târziu de două ore după detectarea vehiculului.
• Dacă un vehicul ratează o locație sau intervine
orice alt eveniment neprevăzut, partajarea datelor
va fi întotdeauna întreruptă și terminată.
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Cum se definește o cursă
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This document and its contents are intended to
be non-committing, non-binding, and subject to
change without notice. Nothing herein is to be
considered a binding or exhaustive description
of any GateHouse Logistics services.
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