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Hold styr på din flåde. Trackunit Manager
er et informations- og videnscenter, der
gør flådemanagere i stand til at øge deres
maskiners effektivitet, sikkerhed og
tilgængelighed.
Du får en samlet oversigt over alt det,
du skal vide – fra generelle oversigter
til specifikke maskindetaljer. Du kan være
helt sikker på, at der ikke sker noget i
din flåde, som du ikke ved noget om.
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Detaljer om den
enkelte maskine

Fra Big Data til
reel viden

Gå i dybden med hver maskine

Træf bedre beslutninger

Maskin- og sensorrelaterede data, f.eks. daglige
driftsrapporter, CAN-fejlkoder, skadesrapporter,
mislykkede inspektioner og overskredne
serviceeftersyn, gør det nemt at lokalisere årsagen
til udløsningen af en alarm.

Trackunit Manager giver dig masser af
telematikdata, analyser og visualiseringer, der er sat
overskueligt op og samlet i dynamiske diagrammer,
du kan klikke på og læse.

Det er nemt at stille opfølgende spørgsmål via
chat-funktionen. Flådemanagere kan hurtigt komme
i kontakt med maskinførere og serviceteknikere
i forbindelse med specifikke maskinproblemer,
årsager og løsninger.

Via datadrevne analyser får du fuld forståelse
for hele din flåde og alle maskiner i den. Med
denne viden kan du optimere processerne og øge
produktiviteten, rentabiliteten og brandværdien. Du
kan få det hele.

Hold øje med
flådeaktiviteten
Hold dig hele tiden ajour med, hvad der sker
med din flåde
Følg alle bevægelser, alle steder. Med dette niveau
af sikkerhed ved du altid, hvor dine maskiner er, og
hvad de laver. Trackunit Manager giver dig indsigt
på et højt niveau i flådens tilstand, effektivitet og
sikkerhed – og leverer endda brugerdefinerede
KPI’er.
Lær dit udstyrs “hvad” og “hvorfor” at kende via
dashboards, der kan skræddersyes – detaljer,
datavisualiseringer og analyser viser dig, hvad der
er vigtigst, så du kan udnytte din maskine optimalt.

Vidste du, at ...

Trackunit Manager findes i to
udgaver? Via genvejsmenuen kan
du med et enkelt klik komme fra
den nye Trackunit Manager til
Manager Classic.

