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Trackunit Go lost enkele van de meest
voorkomende pijnpunten in de bouwsector
op. Machines die onmiddellijk onderhoud
nodig hebben worden gespot, waardoor
monteurs mogelijke uitval een stap
voorblijven.
Door constante, nauwgezette controle
van machines en slimme meldingen over
onderhoud, inspecties en schade kunt u
dankzij Trackunit Go uw vloot op volle
snelheid houden.

De geschiedenis
van uw machine

Volg, en ontvang
meldingen

Gebeurtenissen, live weergave en geschiedenis

Houd toezicht op specifieke machines

Elke gebeurtenis, zoals CAN-foutcodes,
voorcontroles, schaderapporten en zelfs
overschrijdingsfuncties, worden op volgorde
van belangrijkheid vermeld. Zo weet de
onderhoudsmonteur wat de precieze oorzaak van
een storing is.

Een controlecentrum voor elke machine, gewoon
in uw hand. Bekijk details en aanbevelingen om
problemen op te lossen. Volg een machine om van
alles op de hoogte te blijven en het werk te kunnen
uitvoeren.

Alle machinegebeurtenissen van een machine
worden geregistreerd. Hierdoor kunt gemakkelijk
in de tijd teruggaan en de geschiedenis van de
machine doornemen. In het grafische overzicht
worden alle problemen en acties weergegeven die
hebben plaatsgevonden.

Bij ongevallen ontvangt u een melding, waardoor
u het probleem sneller kunt oplossen. Chat met
de machineoperator, onderhoudsmonteur en
locatiemanager en ga aan de slag.

Overzicht van
mogelijke risico’s
Houd de gezondheid van uw machines in de gaten
Met krachtige sensoren wordt alles wat u niet kunt
zien gevolgd om mogelijke uitval van machines te
detecteren.
Machines die onderhoud nodig hebben, worden
gerangschikt op ernst, zodat monteurs weten waar
ze zich eerst op moeten richten. Op die manier kunt
u uitval proactief voorkomen en onvoorziene kosten
vermijden.

Wist u dit?

Met het programma Damage
Reporting (Schaderapportage)
in Trackunit Go kunnen monteurs
schade aan of problemen met
machines snel registreren.

