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Dọn đường để giao hàng an toàn
Vận chuyển vật liệu nguy hiểm và quản lý đội xe

Nghiên cứu ứng dụng

Giới thiệu

Có nhiều rủi ro liên quan đến vận chuyển vật liệu nguy hiểm. Cháy, 
nổ, ô nhiễm môi trường và ô nhiễm là những hậu quả thảm khốc tiềm 
tàng của việc quản lý sai. Một hệ thống ghi dữ liệu vững chắc trên 
phương tiện vận chuyển có thể giúp giảm thiểu rủi ro liên quan thông 
qua việc lập kế hoạch và quản lý đội xe hiệu quả và sẽ giúp tạo ra một 
hành trình an toàn từ đầu đến cuối.

Quản lý đội xe cũng có thể giúp giảm thiểu các yếu tố rủi ro liên quan 
đến hành vi của tài xế. Chẳng hạn, người điều khiển phương tiện 
đang đi quá tốc độ hoặc vận chuyển quá tải hoặc không đi theo tuyến 
đường đã lên kế hoạch. Những kịch bản này làm tăng nguy cơ xảy ra 
tai nạn và cũng có thể là dấu hiệu của hành động gian trá.

Một nhà sản xuất xe tải Trung 
Quốc đã hợp tác với Innodisk để 
tìm giải pháp ghi dữ liệu cho các 
phương tiện vận chuyển vật liệu 
nguy hiểm. Họ đang cần một 
cách đáng tin cậy để lưu trữ dữ 
liệu cũng như một cách để kết 
nối với hệ thống CANbus trên 
phương tiện vận chuyển nhằm 
thu thập dữ liệu từ các hoạt 
động. Dữ liệu này sau đó sẽ được 
gửi theo thời gian thực đến một 
địa điểm tập trung để quản lý 
đội xe.
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Kết quả

Innodisk đưa ra một giải pháp với các bộ phận nhanh và bền. Với giải 
pháp này, khách hàng có thể giám sát hiệu quả cả xe tải và hành vi 
của tài xế. Điều này cho phép khách hàng lập kế hoạch hiệu quả và 
đảm bảo hành vi đúng đắn của tài xế. Giải pháp giúp hợp lý hóa quy 
trình vận chuyển và tăng năng suất, tiết kiệm chi phí cho nhà điều 
hành và quan trọng hơn là giảm rủi ro liên quan đến vận chuyển vật 
liệu nguy hiểm, tạo môi trường an toàn hơn cho việc xử lý vật liệu 
nguy hiểm.

Cam kết của chúng tôi

Tại Innodisk, chúng tôi tin rằng thông qua hợp tác, chúng tôi có thể 
vượt qua mọi thử thách. Bằng cách duy trì một hệ thống thông tin 
liên lạc mạnh mẽ xuyên suốt từ giai đoạn yêu cầu đến giai đoạn thực 
hiện, chúng tôi đảm bảo giải pháp phù hợp với ứng dụng của bạn. 
Chúng tôi vẫn cam kết liên tục đổi mới tập trung vào phần cứng, phần 
sụn và tích hợp phần mềm.

Lộ trình thành công 
của chúng tôi
Mô-đun CANbus EMUC-B202
· Tuân thủ J1939
· Thiết kế chắc chắn
· Khoảng dải nhiệt độ rộng, 
   −40°C đến 85°C

SSD 3ME4 mSATA
· IOPS cao
· Thiết kế chắc chắn
· Khoảng dải nhiệt độ rộng, 
   −40°C đến 85°C

Thách thức

· Giám sát thời gian thực: khách hàng cần theo dõi và xử lý kịp 
  thời các vấn đề
· Phân phối an toàn: ghi dữ liệu an toàn cho toàn bộ hành 
  trình từ đầu đến đích
· Lập kế hoạch hiệu quả: hệ thống phải có khả năng quản lý 
  quy hoạch và quản lý tuyến đường 
· Môi trường khắc nghiệt: khách hàng cần một hệ thống bền 
  và chắc chắn

Giải pháp

· Quản lý đội xe sẵn sàng: nhu cầu mạnh mẽ về hiệu suất 
  mạng nhanh và chắc chắn
· Ghi dữ liệu hiệu quả: tốc độ ghi dữ liệu an toàn và nhanh 
  chóng
· Khoảng dải nhiệt độ rộng: các mô-đun được thiết kế và thử 
  nghiệm trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt 
· Thiết kế mạnh mẽ: tất cả các mô-đun được thiết kế để chịu 
  được áp lực cơ học lớn


