
FORBINDER 
MENNESKER 
OG MASKINER

Trackunit On er en digital assistent til 
maskinførere. Den erstatter forældede og 
ineffektive rutiner sammensat af analoge 
eftersyn og skadesrapporter.

Takket være den nyeste teknologi giver 
Trackunit On dig mulighed for at 
gennemføre sikkerhedstjek og inspektioner 
direkte fra maskinførerens smartphone. 
Det optimerer kommunikationen mellem 
maskinførere, serviceteknikere og 
flådemanagere. Trackunit On fungerer som 
en digital nøgle til hver maskine, der 
logger maskinens aktiviteter, fra den 
tændes, og til den slukkes.
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Trackunit On drives af



Øjeblikkelig  
kommunikation

En særlig chat for maskinførere, serviceteknikere og 
flådemanagers.

Direkte kommunikation giver dig mulighed for at 
træffe beslutninger og udarbejde planer på grundlag 
af førstehåndsviden, i stedet for at forsøge at tyde 
usammenhængende rapporter og være afhængig af 
forsinkede oplysninger fra tredjeparter. Det sikrer, at 
alle ved alt.

Få alle de detaljer, du har brug for

Registrering.  
Vurdering. Logføring.

Spørgsmålet er ikke, OM der opstår maskinskader, men 
hvornår de opstår. Når de opstår, er hurtig og præcis 
rapportering altafgørende.

Maskinførerne kan omgående rapportere maskinskader 
med fotos, beskrivelser og en vurdering af situationens 
alvor. Teknikere og flådemanagere har adgang til 
skadesrapporter med det samme, så de kan handle på 
dem.

Skadesrapportering på stedet 

En ny standard for 
sikkerhed

Maskiner og udstyr bør efterses jævnligt for at forhindre 
ulykker og reducere dyr nedetid.

Digitale sikkerhedskontroller, eftersyn og inspektioner 
gør det nemt at finde frem til udstyr, der viser tegn på 
skader eller andre problemer, og om nødvendigt tage 
dette udstyr ud af drift. Med Trackunit On kan du være 
sikker på, at dine medarbejdere og dit udstyr bliver ved 
med at være sikkert og sundt.

Trackunit On understøtter maskinførere

Trackunit On virker også uden 
forbindelse til mobil- eller WiFi-
netværk? Alle data gemmes lokalt 
og synkroniseres med skyen, når 
forbindelsen genetableres.

Vidste du, at ...


