IntelliTrailin ominaisuudet ja edut
Kustannusten vähentäminen
TASKI IntelliTrail auttaa vähentämään koneiden kokonaiskustannuksia, työaikaa ja hallinnollisia kuluja jopa
25 %:ia. Tämän älykkään koneseurantajärjestelmän etuja ovat mm. se, että sen avulla voidaan seurata koko
konekantaa tai vain yksittäistä konetta.
• Aina saavutettavissa - koneen sijainti voidaan paikallistaa kirjautumalla tietoihin web-tunnuksilla 24/7.
• Alhaisemmat kokonaiskustannukset - kustannukset voidaan määritellä ja kohdistaa paremmin mm.
käyttö- ja henkilökustannukset sekä todellinen konetarve
• Varkauden estäminen - järjestelmä hälyyttää välittömästi kun kone siirtyy geoaidan ulkopuolelle
• Käytön optimointi seuraamalla todellista käyttöä/käyttötunteja
• Ennaltaehkäisevä tieto siitä missä ja milloin tarvitaan lisäperehdytystä- tai -koulutusta, koneiden siirtoa,
huoltoa jne

IntelliTrail®

Riskien minimointi: Ei kadoksissa olevia koneita, todellinen käyttöaste,
vähemmän väärinkäyttöä
•
•

Kone:
Sijainti:
Aloitusaika:
Lopetusaika:
Akkujen varaus:

Tehokkaampi ajantasalla oleva koneiden sijainnin seuranta ja läpinäkyvyys koneiden todellisesta
käytöstä - tieto siitä missä jokainen yksittäinen kone sijaitsee
Estää vahinkoja ja väärinkäyttöä sekä turhien kustannusten syntymisen esim. akkujen tyhjentymisen
liian vähäisen käytön takia

Todiste todellisesta laadusta
• Ohjaa tarpeenmukaiseen huoltoon; muistutus koneen huollon tarpeesta ennaltaehkäisee käyttökatkoksia
ja huoltokustannuksia
• Mielenrauhaa - voidaan keskittyä ydinliiketoimintaan
• Antaa näkyvyyttä ja rakentaa luottamusta asiakkaan ja palveluyrityksen välille

Huoltokustannukset

Olemme alamme johtava älykkäiden,
ympäristömyötäisten puhdistus- ja
hygieniaratkaisujen toimittaja.
Asiantuntemuksemme yhdistää
tuotejärjestelmät, välineet ja koneet
osaksi innovatiivisia ratkaisuja, jotka
parantavat ja ylläpitävät korkeaa hygieniaa,
vähentävät veden ja energian käyttöä sekä
lisäävät tuottavuutta. Mahdollistamalla
parempien tulosten toteuttamisen,
autamme asiakkaitamme luomaan
ympäristömyötäisen,puhtaamman ja
terveellisemmän tulevaisuuden.

Kadoksissa olevat koneet

Lisätietoa: www.diversey.com

Raportointi

TASKI swingo 5000
Lentokenttä
12:34 pm
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Keskintasoa

Tehoton/vähäinen käyttö
IntelliTrail-käyttökustannukset
IntelliTrail-laitekustannus
Koneinvestoinnit

Kustannusten
hallinta ilman
IntelliTrailiä

Kustannusten
hallinta
IntelliTrailin avulla
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Törmäykset
Järjestelmä rekisteröi konetta välittömästi tai
toistuvasti vahingoittavat törmäykset.
Törmäyspainiketta painamalla saadaan tarkka
tieto törmäyksen ajankohdasta

TASKI IntelliTrail,
sinä kontrolloit
Diversey vastaa alamme haasteisiin ja on
kehittänyt jälleen uuden älykkään
ratkaisun, jonka avulla voimme tukea
asiakkaidemme toimintaa.
TASKI IntelliTrail on enemmän kuin Webpohjainen GPS seurantajärjestelmä. Sen lisäksi

että se näyttää koneen sijainnin, kertoo se myös
koneen käyttöasteen sekä muita
yhdistelmäkoneen hallintaan liittyviä tärkeitä
tietoja. TASKI IntelliTrail antaa mahdollisuuden
ohjata, seurata käytännön toimintaa ja
optimoida kyseisessä kohteessa koneesta
saatavan hyödyn.

Mahdollista konekantasi läpinäkyvyys
IntelliTralin ainutlaatuinen teknologia
mahdollistaa koneiden reaaliaikaisen
seurannan. IntelliTrail säilyttää ja välittää
luotettavaa tietoa jopa silloin kun koneet eivät
ole käynnissä tai ne ovat rakennuksen

sisätiloissa. TASKI IntelliTrail kertoo koneiden
sijainnit ja toiminnot etukäteen määritellyille
henkilöille konekannan seurantaa ja
toimenpiteitä varten. Kaikki raportit ovat
saatavissa HTML-, Excel- ja PDF-tiedostoina.

Ei käyttöä

Koneiden sijainnit kartalla
Yleiskuva koko konekannan nykysijainnista saadaan klikkaamalla
Kone-kuvaketta IntelliTrailin hallintasivulla. Se näyttää kartan sekä luettelon
kaikista koneista, niiden maantieteelliset sijainnit, asiakkaiden nimet
ja laitteiden numerot.

Geoaidan
ulkopuolella

Alhainen
akkujännite

Törmäykset

Kullekin koneelle määritellään kohde ja sijainti,
jossa se on käytössä. Jos kone poistuu
määritellyltä geoalueelta, saadaan siitä
välittömästi ilmoitus. Jos kone on tuotu toiseen
ennalta määriteltyyn kohteeseen, voidaan sen
geodata/-sijainti päivittää yhdellä klikkauksella ja
hälytys poistuu.

Alhainen akkujännite
Käyttöaste

Kiinnostaako juuri tietyn koneen tiedot? Klikkaamalla kyseisen koneen
numeroa saadaan haluttua dataa kuten mm. koneen tarkka sijainti
kartalla/kohteessa, yksityiskohtaiset tiedot koneen käytöstä ja -käyttöajoista,
akkujen varaustilanteen ja viimeisimmän viestin päivämäärän.

0 0 0 1

Käyttöaste

Geoaidan ulkopuolella

0 0 0 1

TASKI IntelliTrail

Sijainti

Edut:

Ilmoitus akkujen jännitetasosta mahdollistaa
akkujen tehokkaan käytön lisäten niiden
käyttöikää ja alentaen kokonaiskustannuksia.

Raportit

Raportointi

Tämän päivän tiedoilla valmistaudut huomiseen
TASKI IntelliTrail on ratkaisu, joka
yksinkertaistaa päivittäistä viestintää,
dokumentointia sekä kohteessa paikan päällä
tai etänä tapahtuvaa reaaliaikaista työn ja
sen laadun hallintaa, analysointia ja
raportointia.

Voit valita juuri ne tiedot, jotka on työllesi
tärkeimpiä ja saat räätälöidyn työkalun, jonka
avulla voit parantaaa operatiivista
tehokkuutta. Hyödynnä TASKI IntelliTrail ja
optimoi kohteisiisi kohdistetut investoinnit sen
jokaisena työpäivänä.

Ei käyttöä
Ikonit “Ei käyttöä” ja “Alhainen käyttö” kertovat niiden koneiden
lukumäärän, joita ei ole käytetty ollenkaan tai joita on kyseisellä
ajanjaksolla käytetty liian vähän.

Hyödynnä kätevät raportointityökalut! Raportit
voidaan valita ja lajitella asiakkaiden ja eri
tarpeiden mukaan esim. valita vain tietyt kohteet/
koneet, käyttöasteen, törmäykset jne. Lisäksi on
mahdollista saada keskimääräistä data
esimerkiksi käyttötunneista.

