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O que é o EMR3 DataLink? 
 

O EMR3 DataLink sistema é um produto desenvolvido 

como parte da parceria tecnológica entre o Total 

Medidor Services Inc. e Veeder -Root  

 
O objetivo do software é ajudar as empresas a manter o 

controle das operações de entrega e dados em um 

formato flexível simples e fácil de usar. 

 
O EMR3 DataLink Software permite aos usuários 

personalizar o software de acordo com suas 

necessidades específicas. Existem dois modos 

utilizados com o software : 

 
• O modo manual permite ao usuário fazer upload de dados 

de fornecimento de acordo com sua agenda pessoal  

 

• O modo automático permite que todos os dados de entrega 

para carregar automaticamente . 



Visão geral do sistema 

 
 Rede sem fio 

 Os dados são armazenados 
no computador os clientes 
em seus escritórios ou 
locais 

 Permite o acesso Web ao 
visualizar a DataLink de 
qualquer lugar 

 Sem custos transacionais 

 Sem Mensalidades 

 DataLink comunica com 
caminhões , carros , racks 
de carga , terminais e 
sistemas de inventário 



Solução DataLink Enterprise 



Wireless Data Capture 



 
O usuário que vai acessar o software remotamente deve abrir um 
navegador e digite o seguinte na barra de endereços : http:// [ 
endereço IP] : HTTP Número da porta (por exemplo 
http://192.168.1.101:83 ) e clique no botão go . A seção Página 
inicial é informação fornecida para o usuário do DataLink Software 
EMR3 . 



Tela de Login Seguro 

 
O Administrador do Sistema tem acesso a todos os 

controles do sistema. Os usuários têm direitos 

limitados e sem capacidade para fazer alterações. 



 
• Caixas vermelhas indicam que o EMR3 está fora de 
alcance sem fio ou OFF. 
 
• Caixas de prata indicam que o EMR3 está dentro do 
alcance sem fio e comunicação . 
 
• Pesquisas de DataLink automaticamente a cada 10 
segundos 



Caminhão tipo Comboio 



Bases de Carregamento 



Sistema de medição em 

tanques verticais/horizontais 



EMR3 - PIN CONTROLE DE 

ACESSO (até 50 usuários) 



Os bilhetes são salvas 
automaticamente na ordem do 
ocorrido com base na hora / 
data e número de modem / 
ingressos.  
DataLink permite a edição 
mínima para campos em 
células brancas 



Suporte on-line de diagnóstico técnico 



Controle de Estoque 



Controle de Inventário 



Alarmes por e-mail, relatórios remotos , 
operações de exportação automaticamente. 



Modo Terminal : criar qualquer relatório / vista alarmes 





A página Relatórios permite ao usuário visualizar ou 
Exportar qualquer um dos seguintes relatórios: 
 
• Medidor Ticket 
• Relatório de entrega 
• Relatório Caminhão de entrega 
• Relatório de entrega do produto 
• Campo # 1 Relatório de entrega (apresentado como 

Tanque ID Relatório de entrega ) 
• Campo # 2 Relatório de entrega 
• Campo # 3 Relatório de entrega para Campo # 9 

Relatório de entrega 



Relatórios Instantâneos 



Personalize a sua aplicação 



Configure sua página de vizualização 



Exportações XML e arquivos CSV 



 
• Terminais e skids de transbordo, rastreamento de carga  
 
• OBF-reabastecedores e / ou tanques fixos  
 
• Controle de estoque  
 
• locais de estoque (Para ter acesso a bilhetes rapidamente)  
 
• IFDS (Para ter acesso a bilhetes rapidamente)  
 
• ligação tanque de armazenamento opcional (controle de 
estoque)  
 
• Elimine perdas, ausências, bilhetes de combustível 
indevidamente escritos no local.  
 
• Precisão e informações rastreáveis imediata. 
 

A grande vantagem é que os dados são transmitidos 
imediatamente (a cada 10 segundos). Os dados podem 

ser convertidos para uma fatura (com uma estimativa de 
carga ) rapidamente . 

Usos potenciais para o EMR3 


