VOLLEDIG
OVERZICHT.
CONTROLE.
FOCUS.
Houd de controle over uw vloot.
Trackunit Manager is het informatie- en
kennisplatform waarmee vlootmanagers de
efficiëntie, veiligheid en machine uptime kunnen optimaliseren.
U krijgt een volledig overzicht van
alles wat u moet weten, van algemene
samenvattingen tot specifieke
machinegegevens. Er gebeurt niets in uw
vloot zonder dat u ervan op de hoogte
bent.

Contact
Trackunit B.V.
Zekeringstraat 17 A
Amsterdam, 1014BM
Nederland
+31 202 622 018
info@trackunit.com
www.trackunit.com

Meer informatie op www.trackunit.com
Copyright © 2020 Trackunit A/S. Alle rechten voorbehouden.

Machinedetails
Een grondig overzicht van elke machine

Van big data
naar echt inzicht
Neem betere beslissingen

Met machine- en sensorgegevens, zoals
dagelijkse gebruiksrapporten, CAN-foutcodes,
schaderapporten, mislukte inspecties en
overschrijdingsfuncties, kunt u gemakkelijker
achterhalen wat de oorzaak van een
waarschuwingsmelding is.

Met Trackunit Manager beschikt u over talloze
telematicagegevens, analyses en visualisaties,
die gezamenlijk in klikbare en overzichtelijke
dynamische grafieken worden weergegeven.

Follow-up vragen kunnen eenvoudig worden
gesteld via de chat. Vlootmanagers kunnen
specifieke problemen met machines, de oorzaken
en oplossingen snel met machineoperators en
onderhoudsmonteurs bespreken.

Met gegevensgestuurde analyse krijgt u volledig
inzicht in uw hele vloot en elke machine ervan. Met
dit inzicht kunt u activiteiten stroomlijnen en de
productiviteit, winstgevendheid en merkwaarde
verhogen. Het is allemaal mogelijk.

Houd de
vlootactiviteiten bij
U weet altijd wat er met uw vloot gebeurt
Volg alle bewegingen overal en houd deze bij.
Met dit beveiligingsniveau weet u altijd waar uw
machines zijn en wat ermee wordt uitgevoerd.
Trackunit Manager biedt geoptimaliseerd inzicht
in de gezondheid, efficiëntie en veiligheid van uw
vloot, ook bij aangepaste KPI’s.
Via instelbare dashboards ziet u wat er met
uw installaties gebeurt en waarom. De details,
gegevensvisualisaties en analyses die u het
belangrijkst vindt worden weergegeven, zodat u uw
machines optimaal kunt gebruiken.

Wist u dit?

Trackunit Manager biedt een
extra optie. Via de snelkoppeling
in het menu kunt u met één
klik van de nieuwe Trackunit
Manager overschakelen op
Manager Classic.

