


HMK Bilcon A/S har tidligere udviklet IT-systemet SafeCon® I til 

udlevering af brændstof. Nu er vi klar med en helt ny generation 

- SafeCon® III - verdens bedste IT-styring til tankbiler.

En investering i vores nye IT-styring er en investering i en frem-

tidssikret løsning, som løbende kan opdateres med de nyeste 

features. Systemet tilgodeser behov for både vognmand og 

chauffør, og vi garanterer 99% oppetid på IT-systemet.

SafeCon® III er udviklet med fokus på stor brugervenlighed, høj 

sikkerhed og fremragende driftsøkonomi. Du får support på 

både tankbil og IT-styring hos os, og som de eneste i branchen 

giver vi 24-timers online support, hvis du ønsker det. Det sparer 

dig for både tid, penge og besvær.

Nyeste generation 
af IT-styring 



SafeCon® III er udviklet og tilpasset fremtidens krav, men er samtidig bygget med 

velkendte og pålidelige komponenter. Vi har sørget for, at systemet har de bedste 

elementer fra tidligere SafeCon-systemer og samtidig introduceres nye moderne samt 

fremtidssikrede funktioner. SafeCon® III har en helt ny brugergrænseflade, som er 

overskuelig og enkel at bruge. 

Ekstra stort overblik og fleksibilitet
Du har konstant overblik over produkter, restmængde og slanger, og samtidig kan du 

styre andre funktioner som f.eks. lyset på din tankbil. Det eneste, du skal gøre for at 

komme i gang med at udlevere, er at vælge slange, rum og godkende.

Derudover giver SafeCon® III ekstra stor fleksibilitet, da det i høj grad kan skræddersys 

og sættes op til at opfylde dit behov. Systemet indeholder adskillige funktioner, som 

du frit kan vælge imellem, så din hverdag bliver så effektiv som mulig.

Kun det bedste til dig og din tankbil

Med SafeCon® III kan du blandt andet få: 
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     Fuldt digitaliseret system med integreret elektronisk måler

     Robust 12” touchskærm testet fra -35° til 60°C

     Intelligent beholdningsregnskab og rumstatus

     24/7/365 fjernsupport v/serviceabonnement

     Sekventiel/parallel udlevering 

     Manuelt og automatisk skift til næste rum 

     Styring af modtryk og pumpehastighed

     Sikring mod produktsammenblanding

     Temperaturkompenseret udlevering

     Skræddersyet produktliste



Kontorintegration med 
SafeCon® OTC-System 

I sammenhæng med udviklingen af SafeCon® III har vi også 

udviklet vores eget Safecon® OTC-system, så vi nu kan tilbyde 

en fuld integration til jeres kontor og ERP-system. SafeCon® 

OTC-systemet betjenes i tankbilen fra en tabletløsning mon-

teret i førerhuset og optimerer hverdagen for både chauffør og 

kontor.

I kan med OTC-systemet sende ordrer direkte fra kontorets 

ERP-system ud til lastbilerne. Derved slipper chaufføren for at 

taste ordrer manuelt, da det i stedet foregår automatisk. Udover 

automatisk opsætning får I en række andre fordele ved at inte-

grere jeres kontorløsning med SafeCon® III:

• En optimeret og effektiv arbejdsdag

• Minimering af fejl i bestillinger

• Digitaliseret arbejdsgang med minimalt papirarbejde

• Sparer tid for kontor og chauffør

Ved at integrere direkte med jeres ERP-system automatiseres 

desuden dele af fakturahåndteringen. Hvis I endnu ikke har et 

ERP-system, kan vi altid hjælpe jer i gang, da vi samarbejder 

med kendte leverandører. 
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Sådan virker det

På kontorsiden vil I få mulighed for 

at oprette ordrer og sende dem ud til 

tankbilen. En typisk ordre kan indeholde:

• ID på tankbil

• Kundenummer

• Kundenavn/telefonnummer

• Leveringsadresse

• Kontaktperson/telefonnummer

• Kommentar til chauffør

• Leveringstype og deadline

• Produkt og mængde

• Tanknummer

• Geo-fence

Hos HMK Bilcon opbevarer vi jeres data, 

så vi altid kan finde frem til, hvad der er 

foretaget på tankbilen. 

Alle ordrer sendes fra jeres system via 

SafeCon® OTC til HMK Bilcon. Vores 

system sender det automatisk videre 

til jeres tankbil over et sikkert lukket 

netværk, så alle data er sikkert opbevaret. 

Du kan altid være sikker på, at der er 

overenstemmelse mellem, hvad der 

sendes til og fra tankbilen og modtages på 

kontoret.

På tankbilen modtages ordrerne, hvor de 

kan tilgås på både tablet i førerhus og på 

SafeCon® III.

Herfra kan chaufføren sortere ordrerne 

i den rækkefølge, som de skal køres i. 

Det eneste, der skal gøres derefter, er at 

vælge ordre samt den slange og det rum, 

der skal pumpes fra. Når tankbilen har 

pumpet produktet, sendes ordren tilbage 

over samme netværk via HMK Bilcon, 

således I altid har styr på, hvad tankbilen 

har udleveret.

Jeres virksomhed SafeCon® OTC SafeCon® III på tankbil



Brændstoflevering
med omtanke 

HMK Bilcon bygger verdens letteste tankbiler i alumi-

nium, så hver tankbil kan transportere mere på hver tur. 

Det gør vores tankbiler til de grønneste i branchen.                                          

Med SafeCon® III har vi yderligere nedsat behovet for 

unødvendig tomgangskørsel, som i sidste ende minime-

rer støj og CO2 udledning.

Vi udnytter målerens fulde kapacitet, så udlevering af 

produkt sker så hurtigt som muligt. Ikke nok med at det 

giver en miljømæssig gevinst i forhold til CO2 udledning 

og minimering af støj, så giver det jer også mulighed for 

at nå flere kunder om dagen.

SafeCon® III giver også mulighed for forebyggelse af fejl-

betjening og sammenblanding af produkter. I sidste ende 

er SafeCon® III udviklet for at give jer den mest miljørig-

tige og driftsøkonomiske IT-styring i branchen.



    

Hos HMK Bilcon lægger vi stor vægt på, at servicen skal 

være i top. Vi ved, at tid er penge, så vi gør vores ypper-

ste for at sørge for at holde dig kørende.

Med SafeCon® III har du nu mulighed for at vælge en 

ekstra god support til din tankbil. Din tankbil er online 

og kan derfor supporteres af vores serviceteam 24 

timer i døgnet året rundt. Det tilbyder vi som de eneste 

i branchen, og det giver dig en større driftssikkerhed på 

din tankbil.

Vi har udviklet 3 forskellige supportpakker for at imøde-

komme de forskellige behov i olie/benzin branchen, så 

du har frihed til at vælge den supportløsning, der passer 

bedst til dig. 

Med et serviceabonnement har du altid adgang til den 

seneste version af SafeCon® III.

 

Branchens hurtigste 
online support 



SafeCon® III 
kunderne siger

”Jeg synes godt om SafeCon® III, og jeg synes, at den er nem at 

arbejde med. I forhold til SafeCon® II så har SafeCon® III givet 

nogle flere nye funktioner, som er positive at arbejde med. Blandt 

andet er det en fordel, at man med fjernbetjeningen kan pakke 

slangen sammen, når du står ude ved kunden. På SafeCon® III 

kan du også lave rumstyring, så den selv skifter, når rummet er 

tomt. 

Supporten på SafeCon® III har levet op til forventningerne, og jeg 

har altid kunnet få fat på jer.

De bedste ting ved SafeCon® III er rumstyringen, fjernbetjeningen 

og skylleproceduren samt den hurtigere literoptælling og 

beholdningsregnskab.”

DK - Willy Larsen Rønde, Peter R. Pedersen, Vognmand

”Vi er den første kunde i Danmark, som har fået monteret både 

SafeCon® III og SafeCon® OTC-systemet. 

SafeCon® III er mere avanceret og kan mere end SafeCon® I. Jeg 

har fået en rigtig god undervisning i brugen af SafeCon® III, og jeg 

bruger alle de funktioner, jeg kan. Har jeg spørgsmål, så er der 

altid hjælp at hente hos supporten, og det har jeg været glad for. 

OTC-systemet kører rigtigt godt nu, og det har været spændende 

at være med i udviklingsprocessen og komme med de synspunk-

ter, man havde og få lavet det, man har brug for.

Det bedste ved SafeCon® III er beholdningsregnskabet, hvor jeg 

kan se ordren ude på selve skærmen, og så kan jeg hele tiden 

følge med på ordren, jeg er i gang med at udlevere. ”

DK - Mollerup Mølle A/S, Gert Jensen, tankbilschauffør
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