
MÄNNISKA 
OCH MASKIN  
I FÖRENING

Trackunit On är maskinoperatörens 
digitala assistent. Den säger hejdå till 
gamla och ineffektiva rutiner med analoga 
kontroller och skaderapporter.

Trackunit On använder sig av den senaste 
tekniken och gör att säkerhetskontroller 
och förinspektioner kan utföras direkt 
från operatörens telefon. Kommunikationen 
effektiviseras mellan operatörer, 
servicetekniker och fordonsparkens 
förvaltare. Trackunit On fungerar 
som en digital nyckel för varje 
loggningsaktivitet från tändning till 
nedstängning.
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Omedelbar  
kommunikation

En särskild chatt är öppen för operatörer, 
servicetekniker och platschefer.

Genom att kommunikationen är direkt, kan du fatta 
beslut och planera baserat på förstahandsinformation 
istället för att försöka tyda osammanhängande 
rapporter och förlita dig på fördröjd information från 
tredje part. Det garanterar att alla vet allt.

Få alla detaljer du behöver

Fota. Gradera.  
Logga.

Det är inte en fråga OM en maskinskada kommer att 
inträffa, utan en fråga om NÄR. Och när det väl händer, 
är snabb och korrekt rapportering avgörande.

Operatören kan genast logga maskinskadan med foton, 
beskrivning och svårighetsgrad. Realtidsrapporteringen 
om skadan landar genast i händerna på tekniker och 
fordonsparkens förvaltare så att åtgärder kan vidtas.

Skaderapportering på studs 

En ny standard för 
säkerhet

Maskiner och utrustning ska inspekteras regelbundet för 
att förhindra olyckor och minska kostsamma driftstopp.

Med digitala säkerhetskontroller, inspektioner och 
förkontroller blir det enklare att identifiera utrustning 
som visar tecken på skador eller andra problem, och 
att ta dem ur drift om så krävs. Med Trackunit On kan 
du lita på ditt folk, och maskinresurserna håller sig 
skadefria och säkra.

Trackunit On är ett stöd för maskinoperatörer

Trackunit On fungerar 
fortfarande utan mobil- eller WiFi-
nätverksanslutning. Alla data lagras 
lokalt och synkroniseras med molnet 
när anslutningen återupprättas.

Visste du att ...


