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FOKUS.
Ta kontroll över din fordonspark.
Trackunit Manager är det informationsoch kunskapsnav som ger alla med ansvar
för en fordonspark underlag att öka
effektiviteten, säkerheten och maskinens
aktiva tid.
Du får en heltäckande bild av allt
du behöver veta – från övergripande
sammanfattningar ner till specifika
maskindetaljer. Du kan tryggt utgå ifrån
att ingenting händer i din fordonspark
som inte du får reda på.

Kontakt
Trackunit AB
Sankt Eriksgatan 117
Stockholm, 113 43
Sweden
+46 313 04 56 11
info@trackunit.com
www.trackunit.com

Läs mer på www.trackunit.com
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Maskindetaljer

Från stordata till
verklig insikt

En djupdykning in i varje maskin

Fatta bättre beslut

Maskin- och sensorrelaterade data som dagliga
utnyttjanderapporter, CAN-felkoder, skaderapporter,
icke godkända besiktningar, och tjänster som dragit
över tiden underlättar fastställandet av vad som
utlöst ett tillsynslarm.

Trackunit Manager tar fram en mängd
telematikdata, analyser och visualisering – allt
snyggt förpackat i klickbara, läsbara, dynamiska
diagram.

Uppföljningsfrågor kommuniceras enkelt genom
direktchatt. Förvaltare av fordonsparker kan ta
ett snabbt snack med maskinoperatörer och
servicetekniker om specifika maskinproblem, orsaker
och lösningar.

Genom datadriven analys blir du fullständigt
insatt i hela fordonsparken och samtliga maskiner
i den. Och med den kunskapen kan du effektivisera
verksamheten och öka produktiviteten, lönsamheten
och varumärkets värde. Du kan få alltihop.

Ha koll på
fordonsparken
Se till att du alltid vet vad som händer med din
fordonspark
Mappa och spåra varje rörelse, var som helst.
Med den här säkerhetsnivån vet du alltid var dina
maskiner är och vad de gör. Trackunit Manager
erbjuder övergripande kunskap om fordonsparkens
maskinhälsa, effektivitet och säkerhet – t.o.m.
anpassade KPI:er.
Lär känna din utrustning genom
anpassningsbara instrumentpaneler – detaljerna,
datavisualiseringarna och analyserna är tydliga
och visar allt som är viktigt så att du kan utnyttja
din maskin optimalt.

Visste du att ...

Trackunit Manager är tudelat.
Med bara ett klick kan du
hoppa från den nya Trackunit
Manager till Manager Classic via
snabbmenyn.

