


Nyeste generasjon 
IT-styring 

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

levering av drivstoff. Nå er vi klare med en helt ny generasjon – 

SafeCon® III – verdens beste IT-styring til tankbiler.

En investering i vår nye IT-styring er en investering i en fremtids-

sikret løsning som kan oppdateres løpende med de nyeste funk-

sjonene. Systemet passer både for transportøren og sjåføren, 

og vi garanterer 99 % oppetid på IT-systemet.

SafeCon® III er utviklet med fokus på stor brukervennlighet, 

høy sikkerhet og førsteklasses driftsøkonomi. Du får support til 

både tankbil og IT-styring hos oss, og som de eneste i bransjen 

tilbyr vi 24-timers online-support hvis du ønsker det. Dermed 

sparer du både tid, penger og problemer.



Kun det beste til deg og din tankbil

Med SafeCon® III kan du blant annet få:
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     Fullt digitalisert system med integrert elektronisk måler

     Robust 12-tommers berøringsskjerm testet fra -35° til 60 °C

     Intelligent beholdningsregnskap og romstatus

     24/7/365 fjernsupport v/serviceabonnement

     Sekvensiell/parallell levering 

     Manuelt og automatisk bytte til neste rom 

     Styring av mottrykk og pumpehastighet

     Sikring mot produktsammenblanding

     Temperaturkompensert levering

     Skreddersydd produktliste

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

velkjente og pålitelige komponenter. Vi har sørget for at systemet har de beste ele-

mentene fra tidligere SafeCon-systemer, samtidig som det introduseres nye moderne 

og fremtidssikrede funksjoner. SafeCon® III har et helt nytt brukergrensesnitt som er 

oversiktlig og enkelt å bruke. 

Ekstra stor oversikt og fleksibilitet
Du har konstant oversikt over produkter, restmengde og slanger, samtidig som du kan 

styre andre funksjoner, som f.eks. lyset på tankbilen. Det eneste du trenger å gjøre for 

å komme i gang med å levere, er å velge slange, rom og godkjenne.

I tillegg gir SafeCon® III ekstra stor fleksibilitet, da det i høy grad kan skreddersys og 

settes opp til å dekke ditt behov. Systemet inneholder flere funksjoner som du fritt kan 

velge mellom, slik at hverdagen din blir så effektiv som mulig.



Kontorintegrasjon med 
SafeCon® OTC-System 

I forbindelse med utviklingen av SafeCon® III har vi også utviklet 

vårt eget SafeCon® OTC-system slik at vi nå kan tilby full inte-

grasjon til kontoret og ERP-systemet deres. SafeCon® OTC-sys-

temet betjenes i tankbilen fra en nettbrettløsning montert i fø-

rerhuset og optimaliserer hverdagen for både sjåfør og kontor.

Med OTC-systemet kan dere sende ordrer direkte fra kontorets 

ERP-system ut til tankbilene. Dermed slipper sjåføren å legge 

inn ordrer manuelt, siden det i stedet foregår automatisk. I til-

legg til automatisk oppsett får dere en rekke andre fordeler ved 

å integrere kontorløsningen deres med SafeCon® III:

• En optimalisert og effektiv arbeidsdag

• Minimering av feil i bestillinger

• Digitalisert arbeidsflyt med minimalt papirarbeid

• Både kontor og sjåfør sparer tid

Ved å integrere direkte med ERP-systemet automatiseres dess-

uten deler av fakturahåndteringen. Hvis dere ennå ikke har noe 

ERP-system, kan vi alltid hjelpe dere i gang siden vi samarbeider 

med kjente leverandører. 
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Slik fungerer det

Din bedrift SafeCon® OTC SafeCon® III på tankbil

På kontorsiden vil dere få mulighet til 

å opprette ordrer og sende dem ut til 

tankbilen. En typisk ordre kan inneholde:

• ID på tankbil

• Kundenummer

• Kundenavn/telefonnummer

• Leveringsadresse

• Kontaktperson/telefonnummer

• Kommentar til sjåfør

• Leveringstype og deadline

• Produkt og mengde

• Tanknummer

• Geogjerde

Hos HMK Bilcon lagrer vi dataene deres 

slik at vi alltid kan finne frem til hva som er 

foretatt på tankbilen. 

Alle ordrer sendes fra systemet deres via 

SafeCon ® OTC til HMK Bilcon. Systemet 

vårt sender det automatisk videre til 

tankbilen deres over et sikkert og lukket 

nettverk, slik at alle data lagres på en 

sikker måte. Du kan alltid være sikker på 

at det er overensstemmelse mellom hva 

som sendes til og fra tankbilen, og det 

som mottas på kontoret.

På tankbilen mottas ordrene, der sjåføren 

har tilgang til dem både på nettbrett i 

førerhuset og på SafeCon® III.

Herfra kan sjåføren sortere ordrene i den 

rekkefølgen de skal kjøres i. Det eneste 

som må gjøres deretter er å velge ordre 

samt slangen og rommet det skal pumpes 

fra. Når tankbilen har pumpet produktet, 

sendes ordren tilbake over det samme 

nettverket via HMK Bilcon, slik at dere 

alltid har kontroll på hva tankbilen har 

levert.



Drivstofflevering
med omtanke 

HMK Bilcon bygger verdens letteste tankbiler i alumini-

um, slik at hver tankbil kan transportere mer på hver tur. 

Det gjør tankbilene våre til de grønneste i bransjen.                                          

Med SafeCon® III har vi redusert behovet for unødvendig 

tomgangskjøring ytterligere, noe som til syvende og sist 

reduserer støy og CO2-utslipp.

Vi utnytter målerens fulle kapasitet slik at utlevering av 

produkt skjer så raskt som mulig. Ikke nok med at det gir 

en miljøgevinst med tanke på CO2-utslipp og støyreduk-

sjon, det gir dere også mulighet for å nå flere kunder om 

dagen.

SafeCon® III gir også mulighet for forebygging av feilbe-

tjening og sammenblanding av produkter. I siste instans 

er SafeCon® III utviklet for å gi dere den mest miljøvenn-

lige og driftsøkonomiske IT-styringen i bransjen.



    

Hos HMK Bilcon legger vi stor vekt på at servicen skal 

være topp. Vi vet at tid er penger, så vi gjør vårt ytterste 

for å sørge for å holde deg kjørende.

Med SafeCon® III har du nå mulighet for å velge en ek-

stra god support til tankbilen din. Tankbilen din er online 

og kan derfor få support av serviceteamet vårt 24 timer 

i døgnet året rundt. Det er vi alene om å tilby, og det gir 

deg større driftssikkerhet på tankbilen din.

Med et serviceabonnement har du alltid tilgang til den 

nyeste versjonen av SafeCon® III.

Bransjens raskeste 
online-support 



SafeCon® III 
kundene sier

”Vi fikk som de første montert SafeCon® III på vår sist innkjøpte 

tankbil fra HMK Bilcon, og vi hadde fra starten av valgt å være 

testbil for IT-avdelingen. 

Når du velger å være pioner på et nytt system, aksepterer du 

også at det uunngåelig vil være noen oppstartsproblemer 

og barnesykdommer. De har blitt løst raskt av selgeren og 

supportteamet, og SafeCon® III har nå blitt modent og stabilt. 

Det har vært lett å lære å bruke SafeCon® III med den nye intuitive 

skjermen, og systemet kan alt det som det tidligere systemet 

kunne – bare smartere.

Det beste med SafeCon® III er at systemet er raskt og enkelt å 

bruke.”

NO - Heggestad AS, Sven Eirik Heggestad, Daglig leder

”Vi har kjøpt tankbiler fra HMK Bilcon tidligere, og har prøvd andre 

leverandører også, men har valgt å komme tilbake til HMK Bilcon 

fordi de leverer et godt produkt. Selskapets norske selger er flink til å 

følge opp når vi har fått levert tankbilen, og det er viktig for oss at det 

er en lokal selger som vi kan kontakte hvis vi trenger hjelp.

Verden går jo videre på datafronten, og på SafeCon® III kan du hele 

tiden følge med på hvor mye produkt du har i tanken. I tillegg kan du 

med SafeCon® III få temperaturkompensert volumet på hver eneste 

liter. Det gir den beste forretningen for oss og også for kundene.

SafeCon® III er enkel å bruke, og support kan løse eventuelle 

problemer fra DK”.

NO - Olje og Energi Transport AS, Tom Erik Lystad, Daglig leder
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