
LINKITALL – STABILITET OG 
BRUGERVENLIGHED I SÆRKLASSE 

LinkItAll er en integreret flådestyringsløsning fra Carrier Transicold og Locus. 
Locus står for udviklingen af systemet, der blandt andet bruges af norske Bring Frigo. 

De har ikke oplevet et mere stabilt og brugervenligt system til at overvåge  
og dokumentere temperatur under det samlede transportforløb.



LinkItAll er en integreret flådestyringsløsning fra Carrier 
Transicold og Locus. Locus står for udviklingen af 
systemet, der blandt andet bruges af norske Bring Frigo. 
De har ikke oplevet et mere stabilt og brugervenligt 
system til at overvåge og dokumentere temperatur 
under det samlede transportforløb.

Locus A/S har i samarbejde med Carrier Transicold udviklet 
flådestyringssystemet LinkItAll, som er designet specielt til 
køleløsningerne fra Carrier Transicold. Systemet overvåger 
temperaturen under transporten og sender blandt andet en 
alarm, hvis temperaturen afviger fra det ønskede interval.

Det tætte samarbejde med Carrier Transicold betyder, at 
LinkItAll er monteret på et stort antal kølemaskiner i Europa. 
En af kunderne, der nyder godt af fordelene ved LinkItAll, er 
Bring Frigo, som er en del af den norske transportgigant Bring.

Pålidelig og stabilt
Bring Frigo står for koncernens transport af 
temperaturreguleret gods, og overvågning er et yderst 
vitalt element i en branche, hvor råvarernes friskhed er 
altafgørende. Derfor bliver der ifølge driftschef i Bring Frigo, 
Stein Erik Gurigard, ikke gået på kompromis med sikkerheden. 

– LinkItAll er det bedste system, vi har prøvet. Det har været 
meget stabilt, og alle enheder er til enhver tid tilgængelige, 
hvilket har været en stor udfordring ved de tidligere systemer, vi 
har arbejdet med. Vi oplevede ofte, at enhederne enten havde 
antenneproblemer, modemfejl eller andre problemer, siger han.

– Det absolut vigtigste er, at systemet altid er online. Det giver 
os mulighed for at yde den bedste service. Når en kunde 
ringer, og vi lover en temperaturrapport på mail med det 
samme, er vi afhængige af, at systemet svarer, og at vi kan 
få forbindelse til traileren. Med LinkItAll har vi ikke stået i en 
pinlig situation med en kunde, hvor systemet har været offline.

Brugervenligt og helstøbt
Bring Frigo omsætter årligt for ca. 1 mia. norske kroner 
og opererer i hele Europa. Virksomheden har indtil 
videre installeret LinkItAll i 120 af virksomhedens 160 
lastvognstrailere, og resten kommer i løbet af 2012.

– Vi har rigtig mange brugere på systemet, og her er det 
vigtigt, at det er simpelt at hente temperaturlogs og sende 
dem til kunderne, og at det er ligetil at spore enhederne. Der 
findes systemer, som har flere funktioner, men de er ikke nær 
så pålidelige og slet ikke så nemme at arbejde med, fortæller 
Stein Erik Gurigard.

Han mener, at det giver mange fordele, at LinkItAll er så tæt 
forbundet med Carrier Transicold.

– Service, vedligehold og udvikling er meget nemmere, fordi 
Carriers folk netop kender dette system. Det er absolut at 
foretrække, siger han og roser samarbejdet med Locus i 
forbindelse med udviklingen af netop deres løsning.

– De har været lydhøre over for vores forslag til forbedringer 
og tilretninger af systemet. Vi fik eksempelvis opfyldt vores 
ønsker om, at der bag hvert trailernummer lå informationer 
som kalibreringsbevis, ATP-certifikat og kopi af vognkortet. 
Dermed kan alle få adgang til oplysningerne, hvis en kunde 
efterspørger det, og det har ingen betydning, om kunden 
sidder i Tromsø, Oslo eller Padborg – de vitale oplysninger er 
altid tilgængelige, fortæller Stein Erik Gurigard.

– stabilitet og brugervenlighed i særklasse 

Se flere informationer om Locus og andre it-løsninger til transport og logistik på vores hjemmeside www.locus.dk,  
hvor der er information om referencer og forskellige ydelser som projektledelse og service/support.

“ LinkItAll er det 
bedste system, vi har 
prøvet. Det har været 
meget stabilt, og alle 
enheder er til enhver 
tid tilgængelige ”


