
IntelliTrail®

Gép: TASKI swingo 5000
Földrajzi helyzet: City Airport

12:34
14:02

Kezdés ideje: 
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Gazdaságtalan használat

Elveszett gépek

Szervízköltség

Riport

Gépek bekerülési értéke

• Megelőzhető a takarítógép elvesztése, ellopása: Riaszt, amikor a gép elhagyja az előre meghatározott
területet

• Optimalizálja a flotta méretét és felhasználását: Optimalizálja flottáját az IntelliTrail Analytics
használatával

• Csökkenti a tulajdonlási összköltséget: Válassza ki az Önnek megfelelő gépméretet, csökkentve a 
működési és munkabérköltségeket

• Megelőző karbantartás: Vegye igénybe szolgáltatást, amikor és ahol szükséges, a gép használatának
függvényében

• Egyszerűbb adminisztráció: Csökkentse az adminisztrációs költségeket azáltal, hogy automatikusan
követi az összes gépet és  azok lokációját, használatát

Kockázatcsökkentés: nincs gépvesztés, kevesebb visszaélés, ellenőrzött használat 
• Teljes átláthatóság: Javított helymeghatározás és szolgáltatásfigyelés. Mindig tudja, hol vannak a

gépei, és hogyan teljesítenek
• A sérülések és a visszaélések elkerülése érdekében: Legyen naprakész az összes géppel kapcsolatos 

információt illetően

Minőségbiztosítás
• Biztosítja a szolgáltatási szintek teljesülését: Ellenőrizze, hogy gépei megfelelnek-e az elvárt

szolgáltatási szintnek, cselekedjen azonnal
• Ésszerűség: Összpontosítson az üzletre nyugodtan. A gépek jó kezekben vannak.
• Nyújtson átláthatóságot, építse fel partnerei bizalmát

IntelliTrail előnyök
Költségcsökkentés



Vegye át az irányítást
Válasz a kulcsfontosságú globális tendenciákra és vezető szerep a tisztítóiparban: A 
Diversey intelligens megoldásokat kínál a vállalat sikerének fokozására és a teljes 
szolgáltatáscsomag fejlesztésére.

A TASKI IntelliTrail több, mint egy egyszerű GPS nyomkövetés. A pontos földrajzi helyzet mellett 
bemutatja a részletes munkaidőt és a kritikus információkat a takarítógépekről.

Ez az egyedülálló TASKI megoldás emeli fel az Ön létesítményeit a kiválóság csúcsára.

Teljes átláthatóság
Az IntelliTrail egyedi technológiája lehetővé teszi a számítógép működésének valós időben 
történő megbízható nyomon követését egy biztonságos online platformon. Naponta világszerte 
több, mint 10.000 gép csatlakozik a felhőbe; az IntelliTrail a tisztítóipar vezető flottakezelő 
rendszere.

A rendszer lehetővé teszi mutatók sokaságának nyomon követését és az azokra való azonnali 
reakciót annak biztosítása érdekében, hogy minden gép biztonságban legyen a helyszínen, a 
terv szerint használják őket, és megakadályozzák a visszaéléseket.

TASKI IntelliTrail
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Tulajdonságok

Helymeghatározás 

Használat áttekintése

Analitika 

Kapjon áttekintést a gépek jelenlegi és korábbi helyéről az 
IntelliTrail irányítópulton.
A Geo-Fence funkcióval kombinálva lehetővé teszi a gépek 
teljes nyomon követését, valamint a lopások vagy 
veszteségek kiküszöbölését.

A használati áttekintés megmutatja, hogyan és mikor 
használják a gépeket, illetve, hogy a gépeket a terv szerint 
használják-e.
Kövesse nyomon az információkat, fejlessze azokat a gépeket, 
amelyeket nem használnak vagy csoportosítsa át a túl sokat 
használt gépeket.

Az Analitika élő, naprakész ajánlásokat nyújt a hozzávetőleges 
megtakarításokkal a flotta javításához.
Egy gép nincs megfelelően felhasználva: Van-e esély annak 
eltávolítására?
A gép túlzottan ki van használva: Van-e lehetőség frissíteni és 
megtakarítani a munkabérek költségeit?



Időterv

Akkumulátor ellenőrzés

Az alacsony töltöttségi szint riasztás lehetővé teszi 
az akkumulátorok hatékony felhasználását, és 
drasztikusan megnövelheti élettartamukat, ezzel 
csökkentve a tulajdonlási összköltséget.

Non-TASKI Tracker

A Non-TASKI Tracker lehetővé teszi más  
tisztítóeszközök, például más márkájú 
takarítógépek, seprőgépek vagy kocsik 
nyomonkövetését ugyanazon a platformon, 
hasonló funkciókészlettel!

 Sérülés riasztás

Az eszközvédelem kéznél van. Gyorsan értesítést 
kap, ha az egyik gép ütközik egy objektummal, 
vagy ha egy másik tárgy beleütközik egy gépbe. 
Proaktív módon biztosítsa a gép funkcionalitását 
és elérhetőségét közvetlenül az ütközés után.

Az Időterv lehetővé teszi, hogy skálán beírja 
a szolgáltatási szintű megállapodást vagy a 
tervezett felhasználást, valamint a 
jogosulatlan használati időt.
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A Diversey-nél mindig az élet úttörői 
és segítői voltunk, vagyunk, és mindig is azok 
leszünk. Folyamatosan bocsátjuk rendelkezésre 
azokat a forradalmian új tisztítási és higiéniai 
technológiákat, amelyekben ügyfeleink 
világszerte teljes mértékben megbízhatnak.

A Diversey székhelye az Egyesült Államokban, 
a dél-karolinai Fort Millben található. További 
információkért látogasson el a www.diversey.com 
weboldalra, illetve kövessen minket a közösségi 
médiában elérhető csatornáinkon.




