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Neste generasjons løsning for drivstoffhåndtering  
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Hva er
Sapphire Lite?

Vår MCS Connect nettside er et 
pengebesparende verktøy, som gir 
brukervennlig rapportering og forsoning.

Vi presenterer neste generasjon av drivstoffterminaler.
Med Sapphire Lite kan du spore hver liter drivstoff eller 
væske som er fylt, ved hjelp av kontaktløs teknologi for sikker 
og kontrollert fylling.

Lite løsningen gir kostnadseffektiv drivstoffadministrasjon 
med kjøretøy/sjåfør og lagerrapportering via den sikre MCS 
Connect nettsiden.

         Sapphire Lite er en høykapasitets 
offline terminal med mulighet for tilkobling 
av 2 pumper, multi produkts fylling.
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Hva er
Sapphire Litefueller?

Kombinert med påliteligheten og 
nøyaktigheten av en Litefueller kommersiell 
pumpe, er Sapphire Litefueller den komplette 
håndteringsystemet i en enhet, sikkerhet, 
kontroll og online sentralisert rapportering. 

MCS Sapphire Litefueller er en kommersiell og 
en kraftig drivstoffpumpe nøyaktig til ± 0,5%. 
Det gir utmerket ytelse og pålitelighet for en 
kostnadseffektiv løsning. 

Litefueller setter en ny standard i 
lavpris pumpe markedet med sine 
kvalitetskomponenter og evne til 
å gi høy nøyaktighet selv ved lave 
hastigheter.
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Hvorfor velge 
Sapphire Lite?

Med en rekke alternativer til administrasjons løsning på markedet, hvorfor velge Sapphire Lite?
 
Etter å ha studert markedet og funksjonaliteten til våre konkurrenters alternative modeller, er vi sikre på at Sapphire Lite 
løsningen vil gi enkel bruk og fleksibilitet for å virkelig gjøre en forskjell for virksomheten din.

Ingen behov til å installere en programvare. Administrer flåten din via det enkle å 
bruke, online portalen, på hvilken som helst datamaskin.
 
Høykapasitets minne med plass til over 4000 transaksjoner og 250 brukere.
 
Full QWERTY tastatur som gir enkel inntasting av kilometerteller og data.
 
Sentralisert rapportering gjør det mulig å vise flere sider under en skjerm.
Sapphire Lite er ideell for bruk med en eller flere steder.
 
En klar og konkurransedyktig pris.

Sapphire Lite er den eneste løsningen 

på markedet for et 2 pumpe system 

ved et lavere budsjett. 

250 Brukere
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Sapphire Lite
fordeler

Forbedre ytelsen til bedriften din med Sapphire Lite løsningen

Reduser lager tap

Bedre kontroll
og sikkerhet

Kutt drivstoffkostnadene dine

24/7 tilgang til 
lagernivåer

Økt bevissthet om utgående og 

innkommende lager endringer 

i tillegg til tanklekkasje.

Spor hver liter drivstoff eller 

væske som er fylt

Logg inn på Connect for 

øyeblikkelig tilgang til lagernivå 

og sjåførstatistikk.

Bruk av kontaktløs 

teknologi for å gi en sikker 

og kontrollert fylling.

V-Tag
ENABLED FOR

For rask og enkel tilgang til drivstoff, bruker Sapphire Lite løsningen en V-Tag teknologi, slik at føreren identifiseres ved 
hjelp av en firesifret pin kode, og fjerner kravet til en fysisk brikke. V-Tag ble utviklet på grunn av populær etterspørsel 
fra kunder og distributører, og er tilgjengelig som en programvareoppgradering til nye og eksisterende terminaler.
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Hvordan det
fungerer...

V-Tag
ENABLED FOR

RS232
& RS485

Føreren får drivstoff ved å bruke enten 

den kontaktløse brikken eller ved å 

taste sin firesifret V-Tag pin kode. Dette 

etterfølges av inntasting av eventuelle 

registrerings- / førerdetaljer som tillater 

start av fylling.

MCS sin USB minnepenn 

settes inn i Sapphire Lite 

terminalen. Transaksjoner, 

ny brikkeinformasjon 

og tankmåleravlesning 

synkroniseres automatisk.

Ved hjelp av et RS232- eller 
RS485 grensesnitt kan du koble 
til en tankmåler for å aktivere 
automatiske tankmåleravlesninger. 

2

1
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Sett inn MCS sin USB minnepenn i en hvilken som helst PC som 

er koblet til internett, og informasjonen fra terminalen overføres 

til MCS Connect nettstedet. 

Ulike data kan synkroniseres mellom Sapphire Lite terminalen 

og Connect nettstedet:

Transaksjoner • Brikke oppdateringer • PIN koder

Pumpe innstillinger • Terminal meldinger

Sentralisert rapportering
Se dataene til flåten din via Connect nettsiden.

Spor flere anlegg under bare ett skjermbilde.

3
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Nøkkelegenskaper 

Sikker kontaktløs teknologi for å spore hver liter. 

2 stk. pumpe alternativ tilgjengelig, perfekt for Diesel og Adblue oppsett.

Standard og backup minne med kapasitet for 4000+
transaksjoner. 

Opptil 250 brukere med kontaktløse kjøretøy- eller førerbrikker. 

Overstyringsbryter tilgjengelig for manuell fylling. 

Kostnadseffektiv løsning for små, mellomstore eller store flåter. 

Nå kompatibel med RS232 og RS485 grensesnitt for
tilkobling til tankmålerløsninger. 

Bruk V-Tags som et alternativ til kontaktløse brikker. Identifiser fører eller kjøretøy 
ved å skrive inn en firesifret pin kode og fjern behovet for en fysisk brikke.
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Sapphire Lite og Connect kombinerer for å danne et pengebesparende 
forretningsverktøy som gir brukervennlig rapportering og forsoning.

Ingen programvareinstallasjon nødvendig – Få tilgang til 
Connect nettportalen fra hvilken som helst PC, nettbrett eller 
smarttelefon som er koblet til internett.

4 enkle skjermer for fullstendig brukervennlighet. 

Sentralisert rapportering - Se alle anlegg på en skjerm.

Kontroll på lagernivå. 

Spor drivstoff med kjøretøy eller sjåfør. 

Sikker nettportal for overstyringsanlegg.

Eksporter til TSm nettstedet.
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Kraften til
Connect...

Rapporter generert av Connect 
er tilgjengelige for visning i et 
utvalg av formater:

Connect tilbyr brukervennlig transaksjon- og lagerinformasjon som er lett tilgjengelig av 
ubegrensede brukere, velg fra ulike tilgangsnivåer for å begrense individuelle ansatte eller 
avdelinger om nødvendig. 

MCS Connect kan nås fra hvilken som helst nettaktivert PC, nettbrett eller  
smarttelefon. Istedenfor programvare installert på bare én PC.

Utskrift av 
rapporter

Excel
Format

CSV
Format
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Tilpass 
rapportene 
dine...

Du kan velge å endre våre 
eksisterende formater for å 
lage rapportens utforming slik 
at de passer til dine behov.

Endre overskrifter, fjern felt og 
design din egen CSV eksport ved å 
endre feltdetaljer og lengder. 

Gi nytt navn til taggen til en
drivstoff Kortnummer, 
Kjøretøyregistrering 
eller Drivernavn. Koble 
til er den fleksible, 
brukervennlige 
løsningen som fører 
veien i inngangsnivå Fuel 
Management Software. 

Sett avdelings navn her

Tittel på anleggeta
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AUSTRALIA

New Zealand

NIGERIA

UAE

THAILAND

MALAYSIA

South Africa

south pacific islands

CANADA

denmark

Norway
sweden

UK & Ireland

INDONESIA

MCS leverer terminaler og tjenester globalt til olje- og transportindustrien.

I Næstved, nær København, designer og produserer MCS et komplett spekter av drivstoffterminaler og tilhørende produkter. 
Våre nettbaserte administrasjonsverktøy og online grensesnitt gjør at du effektivt kan administrere transaksjonsinformasjon.

Besøk vår nettside eller Youtube kanal (MCS Card Systems) for å se våre salgsfremmende videoer

ENERGISERVICE ØST AS
Økernveien 121, 0579, Oslo, Norway

+47 (0)482 76 433
+47 (0)905 76 829

post@energiserviceost.no
Energiservice Øst As
Youtube: MCS Card Systems

For mer informasjon 
om Sapphire serien, 
skann QR koden til 
venstre.

www.energiserviceost.no
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