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Trackunit On is toegankelijk via

Trackunit On is een digitale assistent 
voor machineoperators. Verouderde 
en inefficiënte routines worden 
vervangen door analoge inspecties en 
schaderapporten. 

Trackunit On maakt gebruik van de 
nieuwste technologie, waardoor u gepaste 
veiligheidscontroles en voorinspecties 
kunt uitvoeren via de telefoon. 
De communicatie tussen operators, 
onderhoudsmonteurs en vlootmanagers 
wordt hierdoor gestroomlijnd. Trackunit 
On vormt een digitale sleutel tot de 
geregistreerde gegevens van elke machine, 
van starten tot uitschakelen.



Directe  
communicatie

Er wordt een speciale chat aangemaakt voor operators, 
onderhoudsmonteurs en locatiemanagers.

Met directe communicatie kunt u beslissingen nemen en 
plannen maken op basis van kennis uit de eerste hand en 
hoeft u geen onsamenhangende rapporten te ontcijferen en 
op verlate informatie van derden te vertrouwen. Iedereen is 
gegarandeerd van alles op de hoogte.

Alle details die u nodig hebt

Klik. Rangschik. 
Registreer.

Het is geen kwestie OF er schade aan machine ontstaat, 
maar wanneer. Een snelle en nauwkeurige rapportage is 
dan cruciaal.

Operators kunnen schade aan machines direct registreren 
met foto’s en beschrijvingen en deze rangschikken op ernst. 
Het realtime schaderapport komt onmiddellijk in handen 
van technici en vlootmanagers die op hun beurt actie 
kunnen ondernemen.

Schaderapportage ter plaatse 

Een nieuwe norm 
voor veiligheid

Machines en installaties moeten regelmatig worden 
geïnspecteerd om ongevallen te voorkomen en hoge kosten 
voor stilstand te verminderen. 

Met digitale veiligheidscontroles, inspecties en voorcontroles 
kunnen installaties die tekenen van schade of andere 
problemen vertonen gemakkelijk worden opgespoord en 
indien nodig buiten bedrijf worden gesteld. Met Trackunit 
On weet u zeker dat uw personeel en eigendommen veilig en 
gezond zijn.

Trackunit On ondersteunt machineoperators

Trackunit On werkt ook zonder 
verbinding met een mobiel of wifi-
netwerk. Alle gegevens worden 
lokaal opgeslagen en naar de cloud 
gesynchroniseerd wanneer de 
verbinding is hersteld.

Wist u dit?


