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AVANÇANDO
A tecnologia revolucionou a maneira como capturamos, compartilhamos e 

agimos em relação à informação, em nossas vidas pessoais e na maioria dos 

aspectos dos negócios modernos. A Crown traz os benefícios da tecnologia 

para a movimentação de materiais, conectando empilhadeiras, operadores e 

instalações para dar-lhe uma nova perspectiva da sua frota.

Projetado e desenvolvido pela Crown, o InfoLink™ é uma solução wireless 

para o operador e para o gerenciamento da frota que permite ter acesso aos 

indicadores, precisos e atualizados, em suas mãos. 

Quando dados concretos conduzem decisões confiáveis, sua organização 

pode obter melhores resultados:  

 • Segurança e conformidade melhoradas 

 • Maior produtividade

 • Redução de custos 

 •  Operações otimizadas

InfoLink: Faça seu negócio avançar com a Crown.

Vá às próximas páginas para ver como o InfoLink ajudou:

A Owens & Minor a reduzir  O Clemens Food Group 
o tamanho da frota em:  a reduzir impactos em:

SAIBA
MAIS

CONECTE 
O InfoLink conecta toda a sua frota via wireless, capturando 

dados críticos das empilhadeiras e dos operadores, para 
proporcionar informações valiosas quanto à sua operação.
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OperadoresEmpilhadeiras e Frotas

Simples de implementar, escalona informações com facilidade e 
oferece excelente retorno sobre investimento.

Pela combinação de sensores de empilhadeira precisos, a transmissão 
de dados wireless segura e um portal de gerenciamento armazenado 
na nuvem, o InfoLink oferece benefícios máximos com equipamento ou 
despesa mínimos.

12% 80%

Aumente a 
Produtividade

Aumente a 
Segurança

CONQUISTE
Com o InfoLink, é fácil definir avaliações comparativas e 

medir resultados para o progresso contínuo, melhorando a  
segurança, reduzindo despesas e aumentando a produtividade.
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Reduza 
Despesas

Painéis 
Intuitivos

GERENCIE
Alertas em tempo real, painéis intuitivos e relatórios 

detalhados fornecem as informações que você precisa, 
quando e da maneira que você precisa, para tomar 

decisões baseada em dados.
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Relatórios 
Detalhados

Alertas em 
Tempo Real



GERENCIAMENTO DA FROTA
Com o InfoLink™, monitorar e gerenciar fatores essenciais da frota é um processo simples e perfeito.

Conformidade
  Gerencie o acesso ao equipamento, a certificação 
dos operadores

 Simplifique o check-list

 Armazene o processo com registros digitais

Impactos 
 Receba alertas de incidentes e detalhes de impactos
 Identifique pontos problemáticos para reduzir danos
 Promova a operação segura das empilhadeiras 

Produtividade 
  Registre e compare a atividade das empilhadeiras 
por operador

  Analise a produtividade em todas as instalações, 
departamentos, turnos

 Garanta o uso otimizado do equipamento para a tarefa

RESULTADOS DO INFOLINK: OWENS & MINOR 

Para cortar custos e melhorar a eficiência, a empresa 
de cuidados da saúde e de cadeia de abastecimento, 
Owens & Minor, concentrou-se nas soluções de 
gerenciamento da frota e dos operadores. Apenas 
quatro meses após a implementação do InfoLink em 
um único centro de distribuição, a empresa conseguiu 
eliminar 12 por cento da sua frota de empilhadeiras, 
melhorar a conformidade com a política de segurança e 
gerenciar melhor os impactos.

“Tudo se resume ao simples fato de que você precisa ter 
a informação correta para tomar as decisões corretas. 
Temos 52 locais em nossa rede e estamos ansiosos para 
interligá-las para ver que outras oportunidades de redução 
de custo e melhorias na eficiência o InfoLink pode nos 
ajudar a descobrir.”

— Leo Biller, Gerente de Operações Corporativas

12% DE REDUÇÃO  
DA FROTA

GERENCIAMENTO 
DOS OPERADORES
O InfoLink™ permite que você monitore e gerencie os fatores dos operadores  
que têm maior impacto no seu resultado líquido.

Utilização
 Monitore o status do equipamento 

 Otimize o tamanho da frota e a alocação do equipamento 

 Identifique necessidades de longo prazo e sazonais 
 

Energia 
 Otimize trocas de baterias/botijões 

 Melhore a vida útil e o desempenho de baterias 

 Calcule os gastos com combustível 
 

Serviço 
 Programe os serviços para minimizar o tempo ocioso 

 Otimize o tempo de reparo 

 Acompanhe o ciclo de vida da frota

BATTERY HEALTH MONITOR: REDEFININDO GERENCIAMENTO DE BATERIA

Módulo do 
InfoLink

Battery 
Health 
Monitor

O InfoLink Battery Health Monitor, disponível no InfoLink Advantage Plan 
é o único sistema de gerenciamento de bateria para integrar informações 
sobre o equipamento, operador e bateria. Esta perspectiva única permite 
o rastreamento da bateria com um recurso wireless e monitoramento do 
consumo da bateria enquanto a empilhadeira está em operação. Battery 
Health Monitor ajuda você a; 

• Ter controle com um sistema integrado. 

• Tomar decisões baseando-se nas informações da bateria. 

• Gerenciar as baterias como ativos. 

• Melhorar as práticas de manutenção da bateria.

Informação Integrada. Mais Vida Útil. Grandes Economias.



Os módulos do InfoLink podem ser instalados em 

empilhadeiras elétricas ou a gás, empilhadeiras não Crown 

e outros tipos de veículos. Isto significa que você pode 
acessar e analisar dados de todos os módulos dentro 
da interface do InfoLink, para ter uma visão completa e 
integrada das suas operações.

Ideias para tomada de decisão. 
No escritório ou fora dele.

O InfoLink é uma solução 
segura, baseada na 
web, portanto sua total 
funcionalidade é estar 
disponível em qualquer 
lugar que precisar, usando 
os dispositivos que você 
tiver à disposição.

Dependendo da configuração da solução e da 
disponibilidade de rede WiFi, o InfoLink atualizará dados em 
tempo real ou armazenará informações em módulos para 
uploads periódicos. 

Em qualquer dos casos, seus dados estão protegidos por 
fortes recursos de segurança. O InfoLink requer um nome 
de usuário e uma senha para acesso aos dados, e proteção 
SSL está disponível. O acesso dos operadores é gerenciado 
por meio de senhas digitais ou crachás, e os gerentes 
controlam as permissões para cada indivíduo ou grupo.

Dados seguros e integrados para toda 
a sua frota.

Empilhadeiras 
Elétricas

Empilhadeiras 
a Gás

Outros Equipamentos

Manutenção

Proporcione manutenção eficaz 
e serviço eficiente para manter 
as empilhadeiras seguras e 
confiáveis

RESULTADOS DO INFOLINK: CLEMENS FOOD GROUP 

Com 230 empilhadeiras e mais de 1.000 operadores em 
três localidades, o Clemens Food Group implementou 
o InfoLink para ajudar a reduzir custos e aumentar a 
produtividade, de acordo com as normas de saúde 
e segurança - OSHA, certificação de operadores e 
detecção de impactos. Com check-lists automatizados, 
a análise comparativa do desempenho dos operadores 
e a análise de impactos, a empresa obteve melhorias 
contínuas em todas as categorias quase imediatamente 
— incluindo uma redução de 80 por cento nos principais 
impactos.

A instalação do InfoLink é vista como um grande sucesso 
que continua a oferecer um retorno sobre investimento. 
Nós recém começamos a explorar a capacidade do 
sistema para nos ajudar a otimizar o desempenho da 
frota e dos operadores. O sistema já elevou e melhorou 
completamente a cultura de segurança das nossas 
instalações.”

—Kevin Shayer, Gerente Geral de Distribuição e Armazenamento

80%DE REDUÇÃO 
NOS IMPACTOS

RESULTADOS EM TODA A EMPRESA
O InfoLink™ combina dados integrados e uma interface amigável ao usuário, permitindo que 
usuários autorizados em várias funções descubram ideias e ofereçam melhores resultados em 
toda a nossa organização.

Minimize riscos e execute 
políticas para manter os 
operadores em segurança e 
produtivos 

Segurança

“O benefício mais valioso do InfoLink foi que ele me deu 
dados reais para me ajudar a entender exatamente o que 
estávamos fazendo com nossas empilhadeiras. O sistema 
me deu mais do que apenas dados de uso de energia; 
mas conseguimos ver quando nossas empilhadeiras não 
estavam em movimento. E os dados mostraram que, em 
muitos casos, a utilização era esporádica.”

 — Dennis Carlson, 
  Gerente de Logística, 
  Steelcase

Operadores

Promova a segurança e a 
eficiência com check-lists 
automatizados e as empilhadeiras 
com desempenho máximo

Gerenciamento

Estabeleça processos eficientes 
e consistentes para otimizar 
as operações

Supervisão

Acesse informações e dados 
atuais para impulsionar o 
coaching e o desempenho 
da equipe

SAIBA
MAIS

Melhores Informações. Melhores Decisões.  
Melhores Resultados.
Entre em contato com a Crown hoje para experimentar o 
InfoLink em primeira mão.

FÁCIL IMPLEMENTAÇÃO

Como solução wireless, o InfoLink minimiza custos de infraestrutura e 
apoia WLAN existente e futura. O InfoLink é compatível com os padrões 
wireless WiFi 802.11 a/b/g/n e apoia uma variedade de protocolos de 
criptografia de segurança. As criptografias disponíveis incluem WEP-64, 
WEP-128, WPA-PSK, WPA-LEAP, WPA2-PEAPv0-MSCHAPv2 abertas 
e WPA2-TLS.

Infolink 
ADVANTAGE

InfoLink 
STANDARD
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PLANOS FLEXÍVEIS PARA AJUSTAR-SE ÀS SUAS 
NECESSIDADES.

O InfoLink é uma solução versátil que pode ser facilmente 
escalonada para atender suas necessidades. O Plano 
de Serviço de Vantagem inclui recursos e capacidades 
completas, enquanto o Plano de Serviço Padrão fornece 
funcionalidade essencial.

Os módulos InfoLink duráveis 
capturam, armazenam e 
transmitem dados ou fatores 
importantes sobre o desempenho 
do equipamento. 



Pantone 424
Pantone 370

A Crown está continuamente melhorando seus produtos, as especificações 
estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Aviso: Nem todos os produtos e recursos estão disponíveis em todos os países 
nos quais este texto é publicado.

Crown, a logo Crown, a cor bege, InfoLink, SureSpec, FleetSTATS, Crown 
Insite e o logo ecológico são marcas comerciais registradas da Crown 
Equipment Corporation.

Outras marcas comerciais registradas e marcas registradas referenciadas são 
de propriedade de seus respectivos proprietários. Todos os direitos reservados.
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