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Osiąganie sukcesu zawsze sprawia radość. Ale
osiąganie sukcesu, na który pracuje się długo
i wytrwale, sprawia podwójną radość i satysfakcję,
gdyż daje przekonanie, że poświęcony na to czas
i zaangażowanie pracowników mojej firmy nie
poszło na marne.
Osiągnięty sukces, zawdzięczamy również
naszym Klientom. To ich wysokie wymagania
zaowocowały stworzeniem produktu najwyższej
jakości, jakim jest System Monitorowania
Pojazdów SMOK.

Z poważaniem
Paweł Nosal
Właściciel
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LIDER JEST TYLKO JEDEN

ELTE GPS

LIDER
JEST
TYLKO
JEDEN
Elte GPS Sp. z o.o. od wielu lat jest jednym
z liderów i prekursorów w produkcji, wdrażaniu
systemów monitorowania oraz zarządzania
pojazdami w oparciu o technologie GPS/GSM/
GPRS.
System Monitorowania Pojazdów SMOK - nasz
autorski produkt - to rozbudowany system
łączący najnowsze rozwiązania informatyczne
i technologiczne. Technologie te umożliwiają
nie tylko bieżące monitorowanie floty, ale
również pozwalają na skuteczne zarządzanie
pojazdami w przedsiębiorstwie, w efekcie
optymalizując posiadane zasoby i redukując
koszty.

się z modułów, które pozwalają na niemalże
dowolną konfigurację oraz modernizację
systemu w zależności od zapotrzebowania czy
Państwa wymagań.
Najwyższy
poziom
obsługi
Klientów,
gwarantowana
jakość
stosowanych
podzespołów oraz profesjonalny serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny, doceniony
został przez liczne grono naszych Klientów.
Zapraszamy do bliższego zapoznania się
z naszymi możliwościami.

Będąc producentem wszystkich elementów
składowych systemu SMOK gwarantujemy
Państwu
dostosowanie
rozwiązań
do
indywidualnych potrzeb. System SMOK składa

LIDER JEST TYLKO JEDEN
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JESTEŚMY TAM, GDZIE TY

PUNKTY INSTALACYJNO-SERWISOWE
I WSPARCIA INFORMATYCZNEGO

Gdynia
GDYNIA / GDAŃSK

Pasłęk
OLSZTYN

BYDGOSZCZ

Bydgoszcz
Poznań

WARSZAWA

POZNAŃ

Warszawa

ZIELONA GÓRA

Zielona Góra
Łódź

RADOM

LUBIN

Lubin

Lublin

WROCŁAW

LUBLIN

Wrocław
CZĘSTOCHOWA

KIELCE

Skarżysko-Kamienna

Myszków
Kraków
KRAKÓW

Punkty wsparcia informatycznego
Stacjonarne punkty instalacyjno-serwisowe
Mobilne punkty instalacyjno-serwisowe
Legalizacja tachografów kolejowych
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PUNKTY INSTALACYJNO-SERWISOWE I WSPARCIA INFORMATYCZNEGO

RZESZÓW

JESTEŚMY DLA WAS

PRZYKŁADOWE WDROŻENIA SYSTEMU
SMOK W PRZEDSIĘBIORSTWACH
KOLEJOWYCH
GDYNIA
GDAŃSK

TCZEW
OLSZTYN

SZCZECIN
BIAŁYSTOK
BYDGOSZCZ
TORUŃ

POZNAŃ
GNIEZNO

WARSZAWA

KOZIENICE
BOGDANKA
WROCŁAW
BOGATYNIA
WAŁBRZYCH

CZĘSTOCHOWA
ZAMOŚĆ

OPOLE
ŁAZY

TARNOWSKIE GÓRY

TRZEBINIA

RYBNIK
ORZESZE

WOLA BARANOWSKA

SŁAWKÓW

DĄBROWA GÓRNICZA

JAWORZNO
KATOWICE

PRZCZYNA

KRAKÓW
JASŁO

WŁOSIENICA

CZECHOWICE-DZIEDZICE

NOWY SĄCZ
BIELSKO-BIAŁA

WYBRANE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY KOLEJOWEJ, KTÓRE KORZYSTAJĄ Z NASZYCH ROZWIĄZAŃ
Enea Elektrownia Kozienice

Lubelski Węgiel BOGDANKA

Euronaft Trzebinia

PGE Elektrownia Turów

Euroterminal Sławków

PKP Cargo

ISD Huta Częstochowa

PKP Cargo Service

Koleje Mazowieckie

PKP Intercity

Kolprem

PKP LHS

Lotos Kolej

Rail Polska
Dane z dnia: 21.03.2016 г.
SYSTEMU SMOK W PRZEDSIĘBIORSTWACH KOLEJOWYCH
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SKONCENTROWANA TECHNOLOGIA

WACHLARZ MOŻLIWOŚCI
NASZYCH SYSTEMÓW
Stworzony przez nas System Monitorowania Pojazdów SMOK sprosta wszystkim Państwa
ocze- kiwaniom. Od najprostszych, związanych z monitorowaniem lokalizacji pojazdów
szynowych, aż po zaawansowane technologicznie systemy, które spełniają wysoko
postawione wymagania zamawiającego.

układ przepływomierza paliwa
terminal paliwa
sonda paliwa
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WACHLARZ MOŻLIWOŚCI NASZYCH SYSTEMÓW

zestaw głośnomówiący

terminal komunikacyjny
identyfikacja maszynisty

kamery

promiennik podczerwieni

tachograf

wideorejestracja

Interface CAN
sterownik GPS

WACHLARZ MOŻLIWOŚCI NASZYCH SYSTEMÓW
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BEZPIECZENSTWO I PRECYZJA

SYSTEM TACHOGRAFU
ET-TACHO/KOL
Cechy wyróżniające nasze urządzenie wśród tego typu rejestratorów:
ÒÒ obniżenie kosztów eksploatacyjnych (np. eliminacja taśmy papierowej),
ÒÒ ułatwienie archiwizacji (dane zapisują się automatycznie w formie plików na serwerze),
ÒÒ błyskawiczny dostęp do danych (wybór w aplikacji daty i numeru lokomotywy).

Pozyskanie danych nie wymaga udziału i zaangażowania maszynisty, a ich analiza
może następować praktycznie w każdej chwili.

Przykładowy wykres tachografu.

10 SYSTEM TACHOGRAFU ET-TACHO/KOL

Tachograf ten wyposażony jest również w moduł GPS, dzięki któremu możliwe jest precyzyjne określenie miejsca
i czasu zaistniałego zdarzenia.
Produkowany przez nas tachograf
posiada bezterminowe świadectwo
dopuszczenia do eksploatacji Urzędu
Transportu Kolejowego.

Schemat ideowy wyposażenia lokomotywy

Sieć GSM

Wejścia dwustanowe

Wejścia analogowe
Kabinowe wskaźniki prędkości
Odbiornik GPS

Modem GSM/GPRS
Wejścia licznikowe

Mikro-komputer

Pamięć wewnętrzna
Wejścia logujące

Sterownik ET-GPS-GSM
Wyjścia dwustanowe
Klawiatura

Czytnik EKP

Jednostka centralna Tachografu

ET-TACHO/KOL

Nadajnik impulsów drogi
SYSTEM TACHOGRAFU ET-TACHO/KOL 11

JEDEN
TACHOGRAF
DWIE
OPCJE
Opinie użytkowników naszych tachografów
w firmach takich jak m.in. PKP Cargo, PKP
LHS, Lubelski Węgiel Bogdanka czy Kolprem,
pozwalają nam stwierdzić, że skierowana do
Państwa oferta jest atrakcyjna nie tylko z uwagi
na cenę ale przede wszystkim ze względu
na funkcjonalność
oraz
bezproblemową
eksploatację oferowanych urządzeń.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom
przedstawiamy ofertę dzierżawy, która jest
nowością na Polskim rynku tachografów.
Umowa dzierżawy zawierana jest na czas
nieokreślony z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia.
Wariant dzierżawy skierowany jest przede wszystkim do Klientów, którzy m.in.:
ÒÒ nie chcą ponosić kosztów jednorazowego zakupu urządzeń,
ÒÒ chcą wyposażyć w tachograf pojazdy szynowe będące w dzierżawie,
ÒÒ chcą wyposażyć w tachograf pojazdy szynowe, które z różnych względów
mogą być wycofane z eksploatacji w krótkim okresie czasu,
ÒÒ nie chcą na stałe wiązać się z rozwiązaniami jednej firmy.
Oferujemy
możliwość
przeprowadzenia
bezpłatnych testów naszego tachografu,
co pozwoli Państwu zapoznać się z jego
możliwościami technicznymii funkcjonalnością.

12 OFERTA SPRZEDAŻY / DZIERŻAWY TACHOGRAFU

FORMUŁA
DZIERŻAWY
montaż 2 000zł*
abonament 1 000zł*
Koszt netto jednorazowego montażu kompletu** urządzeń wraz z wysokością miesięcznego abonamentu.

W ramach abonamentu
otrzymują Państwo:
ÒÒ

dostęp do dedykowanego oprogramowania,
utrzymanie serwera oraz transmisję danych
poprzez sieć GSM,

ÒÒ

dostęp on-line do informacji o położeniu pojazdu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,

ÒÒ

dane archiwizowane na serwerze, udostępniane Państwu on-line, a także przekazywane
na nośni- kach optycznych np. co 1 miesiąc,

ÒÒ

legalizację oraz pełną gwarancję w czasie
trwania dzierżawy.

FORMUŁA
ZAKUPU

24 500 zł*
Koszt netto zakupu kompletu** urządzeń na
jeden pojazd wraz montażem.
*Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
**W skład kompletu urządzeń wchodzi: jednostka centralna, kabinowy wskaźnik prędkości (do zabudowy), nadajnik impulsów drogi oraz aplikacja analityczna.
OFERTA SPRZEDAŻY / DZIERŻAWY TACHOGRAFU 13

SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ

TACHOGRAF ET-TACHO/KOL/SHP
Z MODUŁEM SHP
Oferowany przez nas tachograf można rozbudować o moduł SHP z pamięcią stałą,
w której przechowywane są m.in. informacje o punktach i kierunkach jazdy,
w których ma nastąpić uaktywnienie funkcji SHP. Funkcja SHP aktywuje się
w odpowiednich miejscach korzystając z informacji o bieżącej lokalizacji pociągu.

Wykorzystanie tachografu z bazą danych punktów SHP nie wymaga zakupu
i utrzymania kosztownej infrastruktury przytorowej.
Rozwiązanie to pozwala zmniejszyć wydatki na wyposażenie pojazdów
trakcyjnych, zredukować koszty utrzymania infrastruktury przytorowej oraz
zwiększyć poziom bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Schemat blokowy podłączenia tachografu z funkcja SHP w lokomotywie.

Mikro-komputer

Pamięć
wewnętrzna

elementy funkcji SHP tachografu
ET-TACHO/KOL
sygnalizator
optyczny

sygnalizator
akustyczny

układ sterujący funkcji SHP

przycisk KASOWANIE SHP

zasilanie lokomotywy

blokada SHP

przewód główny
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R15

elektrozawór
pneumatyczny

Modem
GSM/GPRS

moduł wejść

Odbiornik GPS

moduł wyjść

jednostka centralna tachografu
ET-TACHO/KOL

Przykładowe parametry przejazdu z informacjami o SHP

Tachografy w tej konfiguracji zainstalowane są w lokomotywach PKP LHS.
Produkowany przez nas tachograf z modułem SHP posiada bezterminowe
świadectwo dopuszczenia do eksploatacji Urzędu Transportu Kolejowego.
Rozwiązanie to zostało zgłoszone do ochrony patentowej.
TACHOGRAF ET-TACHO/KOL/SHP Z MODUŁEM SHP 15

TABOR W ZASIĘGU TWOJEGO WZROKU

SYSTEM WAGONOWEGO
LICZNIKA PRZEBIEGU
Elementami rozwiązania jest urządzenie montowane na osi wagonu - tzw. licznik kilometrów z funkcją lokalizacji oraz oprogramowanie, które umożliwia odczyt zarejestrowanych
informacji i generowanie raportów na ich podstawie.
Licznik kilometrów wyposażony jest min. w:
ÒÒ własne źródło zasilania, umożliwiające nieprzerwana prace nawet przez kilka lat,
ÒÒ moduł GSM do zdalnego odczytu aktualnego przebiegu wagonu,
ÒÒ moduł GPS do określenia aktualnej pozycji.
Sposób montażu licznika nie wymaga wprowadzenia żądnych zmian w konstrukcji wagonu.

Z powyższego rozwiązania korzysta m.in. Lubelski Węgiel
“BOGDANKA” S.A.
Element ten jest autorskim projektem naszej firmy, a jego
wzór przemysłowy został zastrzeżony.

Odczyt on-line przebiegu wagonów kolejowych wraz z wizualizacja ich położenia na cyfrowej mapie
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Użytkownik modułu uzyskuje dostęp do danych przez oprogramowanie
zainstalowane na komputerze lub dedykowaną aplikację www. Pozycje oraz
przebieg wagonów można obserwować na różnych podkładach mapowych,
m in.: kolejowych (pozwalających określić lokalizację wagonu na konkretnym
odcinku lub stacji) i drogowych (obrazujących miejsce stacjonowania wagonów
pośród sieci dróg).
Rozwiązanie pozwala na wygenerowanie raportów na podstawie informacji
z określonego przedziału czasowego (dzień, tydzień, miesiąc, rok), dotyczących
wskazanego wagonu, grupy, składu lub sekcji, bądź ich wybranego typu
(węglarka, kryty, platforma, itp.).

Przykładowy raport przebiegu wagonów za okres 2014 r.
Raport zawiera dwie kolumny: indywidualną nazwę wagonu oraz przebytą odległość w km.

SYSTEM WAGONOWEGO LICZNIKA PRZEBIEGU 17

ZARZĄDZANIE DANYMI

SYSTEM INTEGRACJI
Z SYSTEMEM SEPE
SEPE, czyli System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej, jest systemem który gromadzi
dane dotyczące obciążenia odcinków linii kolejowych w podziale na kategorie pociągów
uruchamianych na sieci PKP PLK S.A.

Dzięki zainstalowanym w lokomotywach modułom lokalizacji i integracji z systemem SEPE do PKP
PLK S.A. transmitowane są informacje dotyczące położenia pociągu.
Transmisja danych jest obustronna, najpierw z systemu lokalizacji przesyłane jest zapytanie
zawierające m.in. nr pociągu oraz datę planowanej jazdy. Z systemu PLK przekazywane są
informacje dotyczące rozkładu jazdy, pociągu takie jak, godzina wyjazdu, godzina przyjazdu, stacja
początkowa, stacja końcowa. Następnie do systemu PLK przesyłane są online dane takie jak:
położenie pociągu, prędkość, kierunek jazdy, itp.

System Ewidencji Pracy Eksploatacji (SEPE):
-Status pociągu
-ID SEPE
-Numer zamówienia
-Data wniosku
-Stacja początkowa
-Stacja końcowa

Interfejs wymiany danych
Usługa Webservice
System SMOK
-Identyfikator sterownika
-Numer pociągu
-Stan sygnału GPS
-Szerokość geograficzna
-Długość geograficzna
-Kierunek względem północy
-Prędkość w kierunku północnym
-Prędkość w kierunku wschodnim
-Informacja o ruszeniu/zatrzymaniu
…

Pojazd A wyposażony m.in. w:
-Sterownik ET-GPS-GSM
-Terminal komunikacyjny

18 SYSTEM INTEGRACJI Z SYSTEMEM SEPE

Pojazd B wyposażony m.in. w:
-Sterownik ET-GPS-GSM
-Terminal komunikacyjny

Pojazd C wyposażony m.in. w:
-Sterownik ET-GPS-GSM
-Terminal komunikacyjny

IDEALNIE PROWADZĄCY DO CELU

SYSTEM MAPOWY
Moduł mapowy umożliwia wizualizacje danych z systemu SMOK na różnorodnych
mapach, np.: E-mapa, Open Street Map oraz Targeo.

Dla użytkowników systemu dostępna jest dedykowana mapa kolejowa zawierająca przebiegi linii
kolejowych wraz z warstwą informacyjną zawierającą nazwy stacji. W systemie istnieje możliwość
wykorzystania dowolnych map pracujących w oparciu o usługę WMS lub TMS oraz innych np.
zaimportowanych z pliku Shapefile.
Aplikacja SMOK Net posiada funkcje, która pozwala na eksport dowolnie wskazanego punktu na
mapie na zewnętrzne aplikacje mapowe, np. Google Maps.

Open Street Map

Open Street Map
warstwa kolejowa

Dedykowana, cyfrowa
mapa kolejowa,

E-map

SYSTEM MAPOWY 19
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SYSTEM LOKALIZACJI
Podstawowym elementem systemu SMOK zamontowanym na lokomotywie lub
wagonie osobowym jest sterownik GPS. Sterownik zapisuje dane o lokalizacji pojazdu
szynowego, jego prędkość, kierunek poruszania się oraz dane z czujników i interfejsów.
Zebrane informacje przesyłane są na bieżąco na serwer, a na ich podstawie możliwe jest
generowanie różnych raportów.

Sterownik ET
- GPS – GSM

Produkowany przez nas sterownik ET-GPS-GSM, posiada
bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji
Urzędu Transportu Kolejowego.

Śledzenie pojazdów szynowych możliwe jest w dedykowanej aplikacji, uruchamianej za pomocą
dowolnej przeglądarki internetowej, jak również za pomocą pakietu programów instalowanych na
komputerze: GPS Monitor i Rejestr GPS.

Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy na cyfrowej mapie – Rejestr GPS.
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Monitorowanie pojazdów możliwe jest także w aplikacji SMOK Mobile
instalowanej na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfon czy tablet,
pracujących na systemach operacyjnych: iOS, Android oraz Windows Phone.

Podgląd listy pojazdów

widok lokalizacji pojazdu na mapie

widok szczegółowych informacji

Strichcodelesegerät

SYSTEM LOKALIZACJI 21

WYKLUCZA WĄTPLIWOŚCI, DAJE KONTROLE

SYSTEM MONITOROWANIA
PARAMETRÓW PRACY
LOKOMOTYWY
System Monitorowania Pojazdów SMOK został opracowany przy ścisłej współpracy z naszymi
Klientami również z branży kolejowej tak, aby spełniał ich potrzeby, oczekiwania oraz wymagania
obowiązujące na rynku.

Dane zarejestrowane przez system SMOK, są prezentowane on-line za pomocą
dedykowanej aplikacji oraz formie wykresów bądź tabel. Raporty zawierają
takie dane jak m.in.: ilość paliwa w zbiornikach, zużycie paliwa, obroty silnika,
moc trakcyjna, temperatura oleju, temperatura płynu chłodzącego, ciśnienie
oleju, ciśnienie w głównym przewodzie hamulcowym.
Obecnie większość produkowanych pojazdów szynowych wyposażona
jest w magistrale CAN, gdzie producenci udostępniają szereg danych
eksploatacyjnych, które możemy odczytywać i zarejestrować w systemie
SMOK.

Przykładowy raport pracy lokomotywy za okres 1 tygodnia, uwzględniający 3-zmianowy tryb pracy.
Raport zawiera m.in informacje o:
- czasie pierwszego włączenia i ostatniego wyłączenia silnika na zmianie,
- przebytej drodze (na podstawie GPS),
- czasie jazdy oraz postojów,
- czasie pracy oraz pracy jałowej,
- maksymalnej temperaturze silnika,
- maksymalnej prędkości,
- zużyciu paliwa,
- średnich obrotach silnika.
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Przykładowy raport dla dwóch lokomotyw z okresu 1 tygodnia. Wygenerowany jest z podziałem na dni tygodnia i zawiera informacje o:
- godzinie rozpoczęcia pracy lokomotyw,
- godzinie zakończenia pracy lokomotyw,
- czasie pracy,
- czasie pracy silnika (motogodziny),
- przebytej odległości,
- ilości zatankowanego paliwa oraz ubytkach,
- zużyciu paliwa oraz średnim godzinnym zużyciu paliwa.

Nazwa: Lokomotywa nr 001
Ostatnia dana: 06-10-14 15:49:01
Prędkość: 0 [km/h]
Zasilanie: włączone
Paliwo: 3976 [l]
Moc: 0 [kW]
Impulsy drogi: 734267 [imp]
Stan licznika: 7342 [km]
Obroty: 400 obr/min
Temperatura płynu: 75°C
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STWORZONE BY OSZCZĘDZAĆ

SYSTEM KONTROLI
PALIWA
Zastosowanie systemu SMOK to lepsze zarządzanie gospodarka paliwowa.
Umożliwia szybkie, sprawne zestawienie informacji o zatankowanym i zużytym
paliwie dla danego pojazdu szynowego.W celu kontroli poziomu paliwa w zbiorniku
stosujemy sondę mikroprocesorową, natomiast w celu pomiaru jego rzeczywistego
zużycia wykorzystujemy zespół przepływomierzy.

Widok
ekranu
w
smartfonie
z komunikatami SMS o alarmach:
otwarcie korka wlewu paliwa poza
zdefiniowanym obszarem oraz ubytku
paliwa.

Wykres zmiany poziomu paliwa w czasie
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Wykresy przedstawiają zmianę poziomu paliwa w zbiornikach lokomotywy oraz zużycie paliwa zmierzone przez przepływomierz.

Przekrój zbiornika paliwa prezentujący sposób
montażu cyfrowej mikroprocesorowej sondy paliwa
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DOBRA KOMUNIKACJA PODSTAWA EFEKTYWNEJ PRACY

SYSTEM TERMINALA
KOMUNIKACYJNEGO I
TERMINALA PALIWOWEGO
Terminal komunikacyjny jest urządzeniem montowanym w kabinie lokomotywy,
dzięki któremu maszynista posiada dostęp do parametrów pracy lokomotywy
rejestrowanych przez system.

Terminal paliwowy jest urządzeniem
montowanym przy wlewie paliwa,
który
eliminuje
konieczność
stosowania mało precyzyjnych listew
pomiarowych.
Zastosowanie
tego
urządzenia
umożliwia obsłudze lokomotywy
odczyt mierzonego przez sondy
bieżącego stanu paliwa w zbiorniku.
Dodatkowa funkcja urządzenia jest
możliwość obustronnej komunikacji
między maszynistą a dyspozytorem.
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REJESTRUJE, KONTROLUJE

SYSTEM REJESTRACJI OBRAZU
Jednym ze sposobów analizy trasy przejazdu pojazdu szynowego jest jej
rejestracja w postaci cyfrowego materiału audio-wideo.
System umożliwia rejestrację obrazu i dźwięku w wysokiej jakości na cyfrowych
nośnikach pamięci.

Cechy wyróżniające nasze urządzenia pośród urządzeń oferowanych na rynku to:

ÒÒ zarejestrowany obraz zostaje zintegrowany z informacją o lokalizacji pojazdu
szynowego,
ÒÒ zarejestrowany materiał audio-video jest synchronizowany z czasem
tachografu elektronicznego pojazdu szynowego,
ÒÒ aplikacja odtwarzająca obraz nie wymaga mozolnego przeszukiwania
materiału filmowego klatka po klatce; użytkownik poprzez wybranie w aplikacji
lokalizacji geograficznej może odtworzyć zarejestrowane w niej zdarzenia
(filmy),
ÒÒ przy pomocy jednej aplikacji dokonujemy analizy danych zarejestrowanych
przez tachograf jak i analizy materiału audio-video.

System rejestracji audio-video zintegrowany z tachografem to rozwiązanie
wspomagające procesy systematycznego monitorowania bezpieczeństwa
i wyjaśniania przyczyn wystąpienia zdarzeń czy wypadków z udziałem pojazdów
szynowych.
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EFEKTYWNOŚĆ W TWOICH REKACH

SYSTEM IDENTYFIKACJI
MASZYNISTÓW
Zastosowanie modułu identyfikacji maszynistów w systemie SMOK, pozwala na
szczegółowe rozliczenie każdego pracownika z:
ÒÒ czasu pracy na poszczególnych lokomotywach,
ÒÒ czasu pracy na konkretnej zmianie,
ÒÒ ilości przejechanych kilometrów,
ÒÒ sposobu eksploatacji lokomotywy.

W zależności od zastosowanych rozwiązań,
maszynista może być identyfikowany poprzez
imienna kartę RFID lub chip w formie pastylki
Dallas.

Przykład raportu umożliwiający ocenę pracy maszynisty na danej lokomotywie. Raport uwzględnia zmianowy tryb pracy i zawiera
informacje o:
- stanie paliwa na początku zmiany,
- przejechane kilometry,
- czasie pracy silnika,
- zużyciu paliwa (mierzone przez sondy paliwa oraz przepływomierz),
- postoju lokomotywy na biegu jałowym powyżej 30 min.,
- wykorzystaniu lokomotywy (czas pracy silnika w stosunku do czasu zmiany),
- wykorzystaniu lokomotywy podczas pracy pod obciążeniem.
Raport zawiera również informację, umożliwiającą bardzo szybką weryfikację nieprawidłowej eksploatacji sygnalizowanej przez alarmy:
- alarm L1 - brak zalogowania maszynisty podczas pracy lokomotywy,
- alarm P1 - ubytek paliwa na wyłączonym silniku,
- alarm T1 - przekroczenie krytycznej temperatury płynu chłodzącego,
- alarm T2 - wyłączenie silnika przy jego zbyt wysokiej temperaturze,
- alarm V1 - przekroczenie zdefiniowanej prędkości.
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