


Senaste generatio-
nens IT-styrning 

HMK Bilcon A/S har tidigare utvecklat IT-systemet SafeCon® I 

för leverans av bränsle. Nu är vi redo med en helt ny generation 

– SafeCon® III – världens bästa IT-styrning för tankbilar.

En investering i vår nya IT-styrning är en investering i en fram-

tidssäker lösning som kontinuerligt kan uppdateras med de 

senaste funktionerna. Systemet uppfyller både transportföre-

taget och förarens behov, och vi garanterar 99 % drifttid för 

IT-systemet.

SafeCon® III är utformad med fokus på stor användarvänlighet, 

hög säkerhet och utmärkt driftsekonomi. Du får support på 

både tankbil och IT-styrning hos oss, och som de enda i bran-

schen tillhandahåller vi 24-timmars onlinesupport om du önskar 

det. Det sparar dig tid, pengar och krångel.



Endast det bästa för dig och din tankbil

Med SafeCon® III kan du få: 
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     Ett helt digitaliserat system med integrerad elektronisk mätare

     Robust 12-tums pekskärm testad från -35 ° till 60 °C

     Intelligent lagerredovisning och utrymmesstatus

     365/24/7/fjärrsupport m/serviceabonnemang

     Sekventiell/parallell leverans

     Manuellt och automatiskt byte till nästa utrymme 

     Styrning av mottryck och pumphastighet

     Skydd mot produktsammanblandning

     Temperaturkompenserad leverans

     Skräddarsydd produktlista

SafeCon® III är utvecklad och anpassad för framtidens krav, men är också byggd 

med välbekanta och pålitliga komponenter. Vi har sett till att systemet har de bästa 

elementen från tidigare SafeCon-system och samtidigt infört nya, moderna och fram-

tidssäkra funktioner. SafeCon® III har ett helt nytt användargränssnitt som är tydligt 

och enkelt att använda. 

Extra stor överblick och flexibilitet
Du har en konstant överblick över produkter, restkvantiteter och slangar, och samtidigt 

kan du styra andra funktioner som t.ex. ljuset på din tankbil. Allt du behöver göra för 

att komma igång med att leverera är att välja slang, utrymme och godkänna.

Dessutom ger SafeCon® III extra stor flexibilitet eftersom det kan skräddarsys och 

ställas in för att uppfylla dina behov. Systemet innehåller flera funktioner som du kan 

välja mellan för att göra din vardag så effektiv som möjligt.



Kontorsintegrering med 
SafeCon® OTC-System 

I samband med utvecklingen av SafeCon® III har vi också 

utvecklat vårt eget SafeCon® OTC-system, så vi nu kan erbjuda 

en full integrering för ditt kontor och ERP-system. SafeCon® 

OTC-systemet hanteras i tankbilen från en surfplattelösning 

monterad i hytten och optimerar vardagen för både förare och 

kontor.

Med OTC-systemet kan du skicka beställningar direkt från kon-

torets ERP-system till tankbilarna. På så sätt undviker chauffö-

ren att behöva mata in beställningarna manuellt, eftersom det 

istället sker automatiskt. Förutom automatisk inställning får du 

ett antal andra fördelar genom att integrera din kontorslösning 

med SafeCon® III:

• En optimerad och effektiv vardag

• Minimering av beställningsfel

• Digitaliserat arbetsflöde med minimalt pappersarbete

• Sparar tid för kontor och förare

Genom att integrera direkt med ditt ERP-system automatiseras 

även delar av fakturahanteringen. Om du ännu inte har något 

ERP-system kan vi alltid hjälpa dig att komma igång eftersom vi 

arbetar med välkända leverantörer. 
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Så fungerar det

Ditt företag SafeCon® OTC SafeCon® III på tankbilen

På kontorssidan får du möjlighet att skapa 

beställningar och skicka dem till tankbilen. 

En typisk beställning kan omfatta:

• Tankbilens ID-nummer

• Kundnummer

• Kundnamn/telefonnummer

• Leveransadress

• Kontaktperson/telefonnummer

• Kommentar till förare

• Leveranstyp och deadline

• Produkt och kvantitet

• Tanknummer

• Geo-fence

På HMK Bilcon lagrar vi dina uppgifter så 

att vi alltid kan ta reda på vad som gjorts 

på tankbilen. 

Alla beställningar skickas från ditt system 

via SafeCon® OTC till HMK Bilcon. Vårt 

system skickar det automatiskt vidare 

till din tankbil över ett säkert slutet 

nätverk, så alla data lagras säkert. Du 

kan alltid vara säker på att det finns en 

överensstämmelse mellan vad som 

skickas till och från tankbilen och tas 

emot på kontoret.

På tankbilen tas beställningarna emot där 

de kan nås på både surfplattan i hytten 

och på SafeCon® III.

Härifrån kan föraren sortera beställnin-

garna i den ordning de ska hanteras. 

Allt som behöver göras då är att välja 

beställning samt slangen och det 

utrymme som det ska pumpas från. När 

tankbilen har pumpat produkten skickas 

beställningen tillbaka över samma nät via 

HMK Bilcon, så att du alltid har kontroll 

över vad tankbilen har levererat.



Bränsleleverans
med omtanke 

HMK Bilcon bygger världens lättaste aluminiumtankbilar, 

vilket gör att varje tankbil kan transportera mer på varje 

tur. Detta gör våra tankbilar till de grönaste i branschen.                                          

Med SafeCon® III har vi ytterligare minskat behovet av 

onödig tomgångskörning, som i slutändan minskar både 

buller och CO2-utsläpp.

Vi utnyttjar mätarens fulla kapacitet så att leveransen av 

din produkt sker så snabbt som möjligt. Det ger inte bara 

en miljövinst i form av CO2-utsläppen och minskning av 

buller, det ger också möjlighet att nå fler kunder per dag.

SafeCon® III ger också möjlighet att förebygga felhante-

ring och sammanblandning av produkter. I slutändan har 

SafeCon® III utvecklats för att ge er den mest miljövänli-

ga och driftsekonomiska IT-styrningen i branschen.



    

På HMK Bilcon lägger vi stor vikt vid att servicen är i 

toppklass. Vi vet att tid är pengar, så vi gör vårt yttersta 

för att hålla dig igång.

Med SafeCon® III har du nu möjlighet att välja en extra 

bra support för din tankbil. Din tankbil är online och kan 

därför stödjas av vårt serviceteam dygnet runt, året om. 

Vi erbjuder detta som de enda i branschen, och det ger 

dig större driftsäkerhet på din tankbil.

Vi har tagit fram 3 olika supportpaket för att tillmötesgå 

de olika behoven inom olje-/bensinindustrin, så att du 

har friheten att välja den supportlösning som passar dig 

bäst. 

Med ett serviceabonnemang har du alltid tillgång till den 

senaste versionen av SafeCon® III.

Branschens snabbaste
online-support 



SafeCon® III 
kunderna säger

””Vi var de första som installerade SafeCon® III på vår senast 

inköpta tankbil från HMK Bilcon, och från starten valde vi att vara 

testbil för IT-avdelningen. 

När du väljer att bana ny väg för ett nytt system, accepterar 

du också att det oundvikligen kommer att finnas vissa 

uppstartsproblem och barnsjukdomar. De har lösts snabbt av 

försäljaren och supportteamet, och SafeCon® III har nu blivit 

moget och stabilt. 

Att lära sig att använda SafeCon® III med den nya intuitiva 

skärmen har varit enkelt, och systemet kan göra allt som det 

tidigare systemet kunde göra – bara smartare.

Det bästa med SafeCon® III är att systemet är snabbt och enkelt 

att använda”

NO - Heggestad AS

Sven Eirik Heggestad, Verkställande direktör

”Vi är den första kunden i Danmark som har både SafeCon® III och 

SafeCon® OTC-systemet installerade.

SafeCon® III är mer avancerat och kan göra mer än SafeCon® I. Jag 

har fått en riktigt bra utbildning i användningen av SafeCon® III, och 

använder alla funktioner jag kan. Om jag har några frågor finns det 

alltid hjälp att få från supporten, och det har jag varit glad över. 

OTC-systemet går riktigt bra nu och det har varit spännande att vara 

en del av utvecklingsprocessen och komma med de synpunkter man 

hade och få gjort det man behöver.

Det bästa med SafeCon® III är lagerredovisningen där jag kan se 

beställningen på själva skärmen, och då kan jag hela tiden följa 

beställningen som jag håller på att leverera.”

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