EquipCare.
Spojte se sítí
s vašimi stroji.

Kromě toho je pro vaše stroje volitelně k dispozici
EquipCare Dual ID. Díky naší elektronické kontrole
přístupu tak můžete přesně stanovit, kdo může
obsluhovat vaše stroje, a tím zvýšit bezpečnost na
vašem staveništi.

www.wackerneuson.com/equipcare
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Více informací na našich
webových stránkách.

EquipCare Manager – Hlavní portál pro vaše telematická data:

Díky telematickému řešení EquipCare propůjčíte svým strojům hlas. Protože se u vás aktivně
ohlásí, například proto, aby vás upozornili na následující údržbu, možné provozní poruchy nebo
nečekanou změnu stanoviště. Díky EquipCare jsou všechny informace o vašem strojovém
parku vzdáleny jen jedno kliknutí.
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Přehled vašich výhod:

Výchozí náhled

Pohled na strojový park

V oblasti „Home“ (domů) najdete na jednom místě ty
nejdůležitější informace. Například o stavu stroje nebo jeho
umístění.

V oblasti „Fleet“ (strojový park) vidíte váš strojový park v
kostce. Zde si veškeré detaily o stroji můžete zobrazit na
kartě nebo v seznamu.

Náhled „Manager Classic“
To je srdce manažera EquipCare.
Protože zde najdete všechny hlavní funkce.
Mimo jiné můžete:
• Generovat a zasílat zprávy
• Nastavit připomenutí údržby
• Nastavit alarmy (např. pro geofencing)
• Přidávat nové uživatele a zakládat účty

Optimalizace vytížení
Máte svůj strojový park stále na
dohled a víte, jak je vytížený.

Prodloužení doby provozu
Víte, které opravy jsou
na vašem stroji zapotřebí.

Zvýšení efektivity
Lépe si můžete naplánovat údržbu

Transparentnost
Postup hutnění vašich vibračních desek
můžete kdykoli sledovat přímo od stolu.

Náhled „Compamatic“

Náhled Exceptions

Compamatic – to je kombinace kontroly hutnění Compatec a
telematických řešení EquipCare. Compamatic vás optimálně
podpoří při vaší každodenní práci. Můžete postup hutnění
vašich vibračních desek kdykoli sledovat od svého psacího
stolu a obdržíte kompletní dokumentaci.

V tomto náhledu můžete pro vaše stroje nadefinovat
individuální standardy. Například maximální počet
pracovních hodin na jeden pracovní den. Pokud by došlo
k překročení těchto hodnot, najdete o tom informace v
náhledu Exceptions.

