
DiaLOG 
System Zarządzania Flotą



“Wysokie standardy
branżowe są dla nas
istotne, ponieważ są
istotne dla Państwa.
Doświadczone, lokalne
przedstawicielstwa
Tokheim, wspierane przez
globalną organizację,
będą w pobliżu w każdej
sytuacji.”

System zarządzania flotą DiaLOG pozwala 
na bardziej efektywną kontrolę dystrybucji 
paliw. To sprawdzone rozwiązanie zostało 
zaprojektowane na potrzeby dowolnej 
wielkości flot i stacji wewnętrznych. 
System DiaLOG oparty jest o przeglądarkę 
internetową, pozwalającą na zarządzanie 
dystrybucją paliw z dowolnego komputera, 
bez potrzeby instalacji dodatkowego 
oprogramowania. Terminal DiaLOG może 
być dostarczony w wersji wolnostojącej, 
kontrolującej kilka dystrybutorów, względnie 
wbudowanej w głowicę odmierzacza Tokheim 
serii Quantium 110 lub 210.

Autoryzacja
Identyfikacja pojazdów i 
kierowców możliwa jest za 
pomocą bezdotykowych breloków, 
kart magnetycznych, kluczy 
elektronicznych, względnie 
z wykorzystaniem w pełni 
automatycznego systemu 
identyfikacji pojazdów Tokheim 
SmartFuel. Trwała klawiatura pozwala 
na wprowadzanie dodatkowych 
informacji takich jak kody dostępu, 
przebieg lub motogodziny.

Konstrukcja
SlimDiaLog to jedne z najmniejszych 
gabarytów na rynku i elegancka, 
nowoczesna obudowa. Odmiany 
wolnostojące i wbudowane 
skonstruowano z użyciem trwałych 
materiałów i powłok lakierniczych, które 
zapewnią wiele lat pracy, nawet w 
najcięższych warunkach otoczenia.  

Wyświetlacz
Prosty, dwuwierszowy wyświetlacz 
zapewnia klarowny odczyt informacji. 
Wielojęzyczny interfejs jest dobrze 
widoczny w każdych warunkach 
oświetlenia.

Drukarka
Opcjonalnie SlimDiaLOG może być 
wyposażony w drukarkę paragonów 
z największą na rynku rolką papieru. 
Pozwala ona nawet na 4-krotnie 
dłuższą pracę bez wymiany papieru 
w porównaniu do innych rozwiązań 
dostępnych na rynku.

SlimDiaLOG w skrócie



Linia Modelowa DiaLOG

Quantium 110 DiaLOG 

Podstawowe rozwiązanie do obsługi 
tankowań flotowych. Q110D pozwala na 
wydawanie jednego produktu za pomocą 
jednego lub dwóch węży (wydajność 
standardowa i wysoka).

Quantium 210 DiaLOG 

Bardziej zaawansowane rozwiązanie dla 
tankowań wewnętrznych. Oferuje więcej 
opcji i odmian, niż Q110D. Q210D może 
wydawać dwa różne produkty za pomocą 
dwóch węży.

SlimDiaLOG

Wolnostojący terminal pozwalający na 
podłączenie do 16 stanowisk, w tym 
dystrybutorów wieloproduktowych, 
szlabanów, myjni i innych urządzeń. Trwała 
obudowa i konstrukcja zapewni wiele lat 
pracy w najcięższych warunkach otoczenia.

Łatwa w użyciu aplikacja webowa

DiaLOG to potężne narzędzie 
do zarządzania tankowaniami, 
wyposażone jednak w prosty i łatwy w 
użyciu interfejs oparty o standardową 
przeglądarkę internetową. Oznacza 
to, że do pracy z systemem DiaLOG 
nie jest potrzebna instalacja żadnego 
dodatkowego oprogramowania. 

Inteligentny system 
zarządzania dystrybucją 
paliw

Łatwe w użyciu 
oprogramowanie DiaLOG to 
niezastąpiona pomoc przy 
codziennym zarządzaniu 
dystrybucją paliw. Oferuje 
podgląd wszelkich transakcji, 
stanów magazynowych, 
stanu pracy urządzeń, 
konfigurację alertów i innych 
parametrów.
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Podzespoły terminala
•  Mikroprocesorowa płyta główna z serwerem 

sieciowym i interfejsem dystrybutorów: protokół 
EIN dla odmierzaczy Tokheim lub łącze RS-485 dla 
urządzeń innych producentów wyposażonych w 
odpowiedni “zestaw komunikacyjny”.

•  Klawiatura cyfrowa z klawiszami funkcyjnymi
•  Wyświetlacz 2-wierszowy po 20 znaków każdy; 

możliwość wyboru języka; wyświetlanie bieżącego 
stanu tankowania

•  Czytnik transponderów RFID; pasmo 125 kHz
•  Magazynowanie danych na karcie SD z lokalną kopią 

zapasową na nośniku USB
•  Łączność w standardzie TCP/IP – Ethernet do 

lokalnej sieci
•  Stopień ochrony obudowy IP65

Wyposażenie opcjonalne
•  Klawiatura alfanumeryczna
•  Alternatywne typy czytników RFID 
•  Inne rodzaje czytników (np. kart magnetycznych 

ISO2, kluczy Dallas lub automatyczna 
identyfikacja pojazdów)

•  Mostek Wi-Fi zastępujący lokalne kablowe 
przyłącza sieciowe

•  Modem GPRS zastępujący przyłącza kablowe ADSL
•  Systemy sond pomiarowych w zbiornikach 
•  Zarządzanie wydawaniem olejów (interfejs 

impulsowy)
•  Terminal sterujący pracą automatycznych 

szlabanów lub myjni

DiaLOG
Specyfikacje Techniczne*

Tokheim
na Świecie

Kontakt

Corporate Headquarters
Tokheim Group

Paris Nord 2
35, Allée des Impressionnistes
Immeuble Le Cézanne
93420 Villepinte
France
Tel: +33 (0)1 49 90 77 00
Fax: +33 (0)1 49 90 77 77

Tokheim Polska

Pol-Germann Tokheim Sp. z o.o.
ul. Narwicka 1
80-557 Gdańsk
Polska

Tel: +48 58 343 21 71
Email: pol-germann@tokheim.pl

Dodatkowe Informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz szczegółowych 
kontaktów dla wybranego kraju, prosimy wejść na naszą 
stronę www.tokheim.com (lub www.tokheim.pl) , względnie 
przesłać zapytanie na adres info@tokheim-international.com.

*Tokheim nieustannie ulepsza swoje produkty, aby 
odpowiadały zmieniającym się wymaganiom rynku i 
przepisom. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
specyfikacji opisywanych produktów, bez uprzedniego 
powiadomienia.


