


KASUTUSKOHAD

• Sisetankla on täisvarustuses 

tankla, kus ei toimu kütuste müüki. 

Sisetankla aitab kokku hoida 

tegevuskulusid  ja optimeerida 

logistikat.

• Valdkonnad:
– Transpordi firmad – kaubaveod

– Transpordi firmad – inimesed (bussid)

– Põllumajandus

– Ehitus

– Riiklikud asutused (päästeamet, kaitsevägi, 

jne.)

– Jäätmekäitlus (kogumine, ümbertöötlemine)

– Autorent



Tankurid DiaLOG

Mahuti

VarikatusPesulad

Tase

KONTOR

ÜLESEHITUS

Väravad

WWW

NUTISEADMED

Hooldus

SQL ServerKohalik jaam

KODU



FUNKTSIONAALSUS

Juhib kütuste 

väljastamist ja jääki

Kontrollib 16-st. 

tankimiskohta

Autoriseerimine toimub 

nimekirja alusel

Indentifitseerimise 

erinevad võimalused

(PIN,RIF,Magn.Kaart)

Kuvab teateid 

kasutajatele

(programmeeritav)

Kaupade ja koguste 

sidumine sõidukitega

Sõiduki sidumine 

kasutajate ja limiitidega

Mitmes keeles 

kasutajaliides

SERVICE!

DIESEL!
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VÕIMALUSED

Kasutaja võimalused

• Kasutaja/sõiduki identifitseerimine

• Autoriseerimis pin - valikuliselt

• Andmete sisestamine (läbisõit, odomeeter), 

lisaandmed - valikuliselt

• Pumba/kütuse/püstoli valik

• Kviitung - valikuliselt

Administraatori võimalused

• Programmeerimine (juht, sõiduk, õigused)

• Andmete jälgimine

• Andmete kogumine - valikuliselt

• Tarbimise analüüs/statistika

• Hoiatuste ajalugu

DiaLOG Terminal + Tankurid

DiaLOG Integreeritud



• Puutevaba võti (RFID )

• TOKHEIM smart card

• TOKHEIM magnet kaart

• TOKHEIM smart võti

• CN1B juhiluba

• Ribakoodiga magnet kaart

AUTORISEERIMINE

Sisetanklates ei toimu müüki, ainult 

autoriseerimine



TÖÖVAHENDID

“Töötab veebilehitsejaga, ei vaja lisa tarkvara” 



ANDMESIDE

KOHALIK

Ühendus võrgukaabli (LAN) abil

Ühendus WiFi abil

EEMALOLEV

Otseühendus arvutiga

ADSL

GPRS

Ühendus PC to ‘master’

ADSL

ROUTER

MASTER

ADSL

ROUTER
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ANDMEKAITSMISE

DiaLOG back-up i  2 põhilahendust:

• Andmed salvestatakse emaplaadi mällu ja USB mälupulgale või 

SD kaardile.

• Arvutiga ühedatuna laetakse back-up alla ja salvestatakse CSV 

formaadis. Andmed on loetavad Exelis ja teistes formaatides. 

1) Back-up
andmebaasi koopia, 

mida saab kasutada 

andmete taastamiseks 

2) Arhiiv
andmete arhiveerimine 

andmebaasi kasvades

3) Paljundamine
topelt koopia andmete 

kadumise vältimiseksa 



PAIGALDUS

• Toitekaabel (220 

V)

• Andmeside kaabel

• Tankurite ühendus 

kaabel

MÕÕDUD* PÕHJA RAAM* JUHTMESTIK

* SlimTouch



PAKKUMINE

• Kiirtankimise lahendused

• Disaini lahendused

• Projekti juhtimine 

– Sisaldab kooskõlastamisi ja sertifikaate

• Vajalikke seadmete tarnimine

– Mahutid, torustikud, tankurid, terminalid

– Kõrgeim kvaliteet

• Ehitustööd

• Abi otseliinil ja „kõik sees“ hoolduslepingud

• Pühendunud ja motiveeritud spetsialistid



Tankla Abi OÜ · Erala küla, Tartumaa, Tartu 

vald 60505 Estonia · Tel +372 525 4084 · 

www.tanklaabi.ee


