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FOKUS.
Behold kontrollen over flåten din.
Trackunit Manager er informasjons- og
kunnskapsbasen som lar ansvarshavende øke
effektiviteten, sikkerheten og maskinenes
oppetid.
Du får full oversikt over alt du trenger
å vite – fra sammendrag på høyt nivå til
spesifikke maskindetaljer. Du kan være
trygg på at ingenting skjer i flåten din
uten at du vet det.
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Maskindetaljer
for hver maskin

Fra grov data
til reell innsikt

Et dypdykk inn i hver maskin

Ta bedre avgjørelser

Maskindata og sensorrelaterte data som daglige
bruksrapporter, CAN-feilkoder, skaderapporter,
ikke-godkjente inspeksjoner og overskredet service
gjør det enkelt å bestemme hva man må være
oppmerksom på.

Trackunit Manager gir deg massevis av
telematikkdata, analyser og visualiseringer, og de
vises og pakkes pent i klikkbare, lesbare, dynamiske
diagrammer.

Oppfølgingsspørsmål formidles enkelt gjennom
direkte chat. Flåtesjefer kan raskt snakke om
spesifikke maskinproblemer, årsaker og løsninger
med maskinoperatører og serviceteknikere.

Ved hjelp av datadrevet analyse har du full
forståelse av hele flåten og hver eneste maskin i
den. Med denne kunnskapen kan du effektivisere
driften og øke produktiviteten, lønnsomheten og
merkevarens verdi. Du kan ha alt sammen.

Ha kontroll på
flåteaktiviteten
Du vet alltid hva som skjer med flåten din
Du kan kartlegge og spore enhver bevegelse, hvor
som helst. Med dette sikkerhetsnivået vet du alltid
hvor maskinene dine er og hva de gjør. Trackunit
Manager gir innsikt på høyt nivå i flåtens helse,
effektivitet og sikkerhet – til og med egendefinerte
KPI-er(nøkkelindikator).
Du vet alt som foregår på utstyret ved hjelp av
tilpassbare dashbord – detaljerte opplysninger,
datavisualiseringer og analyser viser deg det som
er viktigst for deg, og lar deg få mest mulig ut av
maskinen.

Visste du at ...

Trackunit Manager har en todelt
oppbygging. Med bare ett
klikk kan du hoppe fra den nye
Trackunit Manager til Manager
Classic ved hjelp av snarveien i
menyen.

