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DMS giver dig fuld kontrol over dit 
logistikanlæg – i realtid
Dockingstyresystemet ASSA ABLOY DE6090DMS er en 
digital logistikplatform, der giver fuld kontrol over dit 
logistikanlæg i realtid. For at muliggøre dataindsamling 
fra læsninger er alle læsseramper forbundet til 
dockingstyresystemets server, hvilket giver dig mulighed 
for at overvåge og modtage rapporter om en lang 
række parametre i anlægget. Resultatet er et effektivt 
kontrolsystem, der giver mulighed for at forbedre 
energieffektiviteten og den interne planlægning  
og produktion.

En god måde at øge produktionen og dermed 
effektiviteten på er at reducere de tidsrum, hvor 
ingen lastbil – eller den forkerte lastbil – holder ved en 
læsserampe. ASSA ABLOY DE6090DMS kan fortælle dig, 
hvilke læsseramper der er optaget, og hvilke der er ledige, 
og du kan knytte en bestemt forsendelse til en bestemt 
læsserampe. Systemet logger alle driftshandlinger, og 
statistikfunktionen giver detaljeret information, som du 
kan bruge til at optimere din forretning nu og i fremtiden. 
For at øge sikringen og person sikkerheden kan der 
tilføjes  fjernbetjening af åbning og lukning eller låsning 
og oplåsning af portene. 
 

Tekniske data
Brugergrænseflade

Betjenings panel / 
Hovedmenu

Enheder, der kan forbindes
Stationær/bærbar pc, 
tablet, mobiltelefon

Forbundne læsseramper pr.
kabellinje

40

Maks. antal netværkslinjer Ubegrænset

Maks. antal læsseramper Ubegrænset

Antal brugere Ubegrænset

Software Cloud-baseret

Netværk LAN-kabelbaseret

Grænseflade RS485

Hardwarekrav
Dedikeret 
netværksforbindelse

Krav til software
Browser, der 
understøtter Flash 
Player

Specifikationer for Ethernet-
kabel

Cat 6

TCP port 26486

Strømforsyning til gateway
230 V AC, en faset, 
50/60 Hz, 10 A

Maksimal udnyttelse af dine 
læssebroer
 -  Forøg logistikanlæggets effektivitet 

ved at reducere de tidsrum, hvor 
ingen lastbil – eller den forkerte 
lastbil – holder ved en læsserampe.

 -  Udvælg de nøgletal, du ønsker at 
analysere og handle ud fra. 

Energibesparelse for miljøet og 
personalet
 -  Spar energi og penge ved at sikre, at 

arbejdet ved læsseramperne foregår 
energimæssigt effektivt.

 -  Takket være dockingstyresystemet 
kan du sørge for, at portene kun står 
åbne, når det virkelig er nødvendigt.

Eliminer tyveri og uautoriserede 
personer på stedet
 -  Opnå tryghed med en digital 

kvittering, der fortæller dig, at 
portene rent faktisk er lukkede eller 
låste.

 -  Åbning og lukning eller låsning 
og oplåsning af portene kan 
fjernbetjenes. 
 

Undgå nedetid og afbrydelser
 -  Holder styr på serviceintervaller ved 

automatisk at registrere, hvornår de 
er blevet udført, og gemme statistik 
over antallet af portåbninger siden 
seneste service.

Dockingstyresystem
ASSA ABLOY DMS
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Oversigt

Overvågning

Detaljerede  
oplysninger om 
læsserampen
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