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Trackunit Go løser nogle af de mest
almindelige problemer i byggeindustrien.
Systemet viser, hvilke maskiner der har
brug for omgående vedligeholdelse, så
teknikere kan være på forkant i forhold
til potentielle nedbrud.

Trackunit Go drives af

Ved hjælp af konstant, tæt
maskinovervågning og intelligente
notifikationer om vedligeholdelse,
inspektioner og skader hjælper Trackunit
Go med at holde din flåde kørende for fuld
kraft.
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Din maskines
historik

Følg, og få
notifikationer

Events, Live-visning og Historie

Overvågning af specifikke maskiner

Alle hændelser, f.eks. CAN-fejlkoder, forudgående
inspektioner, skadesrapporter og endda overskredne
serviceeftersyn, rangeres efter vigtighed, så
serviceteknikeren kender den præcise kilde til et
nedbrud.

Et kontrolcenter til hver maskine i din hule hånd. Få
oplysninger, og se anbefalinger til, hvordan du løser
problemer. Følg den enkelte maskine for at få alle de
oplysninger, du har brug for, og find ud af, hvordan
du kan løse problemerne.

Alle maskinhændelser for hver maskine logges, så
det er nemt for dig at gå tilbage og se maskinens
historik. Den grafiske oversigt viser alle tidligere
problemer og tilhørende handlinger.

Alle former for hændelser udløser en notifikation,
der giver dig mulighed for at komme hurtigt i
gang med at afhjælpe problemet. Tag en hurtig
chat med maskinføreren, serviceteknikeren og
flådemanageren, og gå så i gang.

Oversigt over
potentielle risici
Hold øje med din maskines tilstand
Kraftfulde sensorer holder øje med alt det, du ikke
kan se, så potentielle maskinnedbrud opdages i
tide.
Maskiner, der skal vedligeholdes, kategoriseres efter,
hvor presserende behovet er, så teknikerne ved,
hvilke maskiner de skal fokusere på først. På den
måde kan du være proaktiv, forhindre nedbrud og
undgå uforudsete omkostninger.

Vidste du, at ...

Værktøjet til skadesrapportering
i Trackunit Go gør det muligt
for teknikerne hurtigt at logge
maskinskader eller problemer?

