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Digitalisoi päivittäistarkastukset
Nosturin käyttäjäkunnossapito on 
tärkeä osa-alue nosturin turvallisessa 
ja tehokkaassa käytössä. Konecranes 
CheckApp -sovellus auttaa käyttäjiä 
varmistamaan turvallisen nosturin 
käytön aloituksen ja tuotannon esimiehiä 
parantamaan turvallisuutta viidentoista 
yksinkertaisen kysymyksen ja helpon 
käyttöliittymän sekä yourKONECRANES.
com raportoinnin avulla. 

 

Konecranes CheckApp -sovellus  
päivittäistarkastuksiin auttaa nosturin käyttäjiä 
kirjaamaan nopeasti ja helposti ennen 
työvuoroa tai nostotyötä tehdyn tarkastuksen 
tuloksen. 

Tarkastuksen tulokset tallentuvat digitiaalisesti, 
ja niitä voidaan tarkastella helposti ja 
kustannustehokkaasti. Tietoja voidaan käyttää 
toiminnan kehittämisessä ja seurannassa. 

 
 

Päivittäistarkastus on nosturin käyttäjän oma 
arviointi laitteen kunnosta ja turvallisesta 
käyttöympäristöstä. Se ei ole asiantuntijan 
lausunto laitteen tai komponentin kunnosta. 
Konecranes CheckApp -sovellus perustuu ISO 
9927 -standardin vaatimuksiin ja parhaaseen 
toimialatietoon.

Se on ladattavissa maksutta Applen 
laitteille AppStoresta ja Android-laitteille 
Google Playstä. Työntekijät voivat käyttää 
pävittäistarkastukseen henkilökohtaista tai 
osaston yhteistä älylaitetta.

Sovellus on käytettävissä 
yourKONECRANES-
käyttäjätunnuksilla. 
Sovellus muistaa 
käyttäjän tiedot.

KIRJAUTUMINEN

Usein käytetyt ensin 
ja näkyvissä vain 
tarkastettavissa olevat.

LAITTEET LÖYTYVÄT 
HELPOSTI

Vähemmän 
kustannuksia verrattuna 
paperilomakkeisiin. 
Vähemmän virheitä. 
Vähemmän unohduksia.

VÄHEMMÄN ON 
ENEMMÄN

Tietojen kirjaaminen 
on helppoa ja nopeaa: 
hyväksytty tai hylätty.

TIETOJEN 
KIRJAAMNEN

Voidaan lisätä kuvia ja tekstiä.

HELPOT VIKAILMOITUKSET

Helppo 
sisäänkirjautuminen, 
selkeät ohjeet 
tarkastuskohteista ja 
-menettelyistä.

HELPPOKÄYTTÖINEN
Sovelluksen 15 pakollista 
tarkastuskohdetta, 
joiden lisäksi asiakas voi 
lisätä omia esimerkiksi 
toimipaikkakohtaisia 
tarkastuskohteita.

15 TARKASTUSKOHDETTA
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Tarkastustiedot nopeasti 
ja helposti saatavilla

EDUT
• Auttaa toimimaan vaatimusten-

mukaisesti

• Mahdollistaa toiminnan seuran-
nan helposti ja luotettavasti

• Helppokäyttöinen mobiilisovel-
lus motivoi käyttäjiä tekemään 
päivittäistarkastukset säännöl-
lisesti

• Auttaa tunnistamaan käyttäjien 
koulutustarpeet sekä poikkea-
mat turvallisuusmääräyksistä ja 
toimipaikan säännöistä

• Auttaa tunnistamaan työpaikan 
parannusmahdollisuudet

• Auttaa tunnistamaan käyttäjien 
koulutustarpeet sekä poikkea-
mat paikallisista turvallisuus-
määräyksistä ja muista toimi-
paikan säännöistä

Tiedot ovat saatavilla 
yourKONECRANES.com asia-
kasportaalissa, mistä löytyvät 
myös TRUCONNECT-etävalvonnan 
kautta kerätyt kunnossapito- ja 
kuntotiedot. Kaikki laitteen kuntoa 
koskevat tiedot löytyvät siten helposti 
yhdestä paikasta. Tiedot auttavat 
suunnittelemaan ja seuraamaan 
kunnossapitotoimia.

yourKONECRANES.com portaalista 
löytyvät päivittäistarkastusnäkymä 
ja hyödylliset yhteenvetonäkymät. 
Tiedot ovat myös saatavilla 
aktiviteetti-, yhteenveto- ja 
laitteet-näkymien kautta. 
Liiketoimintakatsausvälilehden 
alla on mahdollista tarkastella 
yksityiskohtaisia tietoja valitulla 
ajanjaksolla.

Nopea katsaus ennen työvuoron 
alkamista tarkastettuihin laitteisiin.

TARKASTUKSEN TILAN 
TARKISTAMINEN

Kaikki kunnossapitoa, 
huoltosopimusta ja 
päivittäistarkastuksia koskevat 
tiedot löytyvät helposti yhdestä 
paikasta.

SAUMATON INTEGRAATIO

Kattavat, yksityiskohtaiset ja 
ajantasaiset tiedot.

YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

Huomiota tarvitsevat kohteet 
on helppo tunnistaa.

YHTEENVETONÄKYMÄT

Hyvä yhteenveto laitteiden 
ja turvallisuusmenettelyjen 
ongelmista.

AVOIMUUS

Tiedot tallennetaan turvallisesti 
AWS-pilvipalveluun. Täyttää 
yleisen tietosuoja-asetuksen 
(GDPR) vaatimukset.

TIETOTURVA



Lataa sovellus
Konecranes CheckApp -sovellus on ladattavissa 
maksutta Applen laitteille AppStoresta ja Android-
laitteille Google Playstä.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, 
ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja 
prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa 
asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita 
kaikille nosturimerkeille. MHE-Demag mukaan lukien konsernilla 
on noin 18 000 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on 
noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

© 2020 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. Konecranes ja Lifting Businesses ja  ovat Konecranes-
konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämä julkaisu on tarkoitettu vain yleiseen tiedotustarkoitukseen. Konecranes varaa oikeuden milloin tahansa 
muuttaa tuotteita tai niiden yksityiskohtia tai lopettaa tuotteiden myynnin.  
Tämän julkaisun tietoja ei tule pitää tuotetakuuna kuten takuuna minkään tuotteen sopivuudesta tiettyyn tai 
yleiseen tarkoitukseen, takuuna laadusta tai sisällön vastaavuudesta myyntisopimuksiin.


