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Zdigitalizuj codzienne inspekcje

Aplikacja CheckApp do codziennych inspekcji 

gotowy do logowania. 
yourKONECRANES jesteś 

LOGOWANIE
REJESTR USZKODZEŃ 

SPRAWDŹ STATUS INSPEKCJI

łatwo dostępnym miejscu.

Wszystkie informacje dotyczące 

PRZEJRZYSTOŚĆ

do danych z inspekcji
Szybki i łatwy dostęp 

codziennych inspekcji.
tworzą dziennik wszystkich 
planowanie działań serwisowych i 
stanu urządzenia. Dane te ułatwiają 
dostępny w jednym miejscu obraz 
pozwala uzyskać szczegółowy i 
monitorowanie TRUCONNECT® 

zapisów z historią serwisową i 
yourKONECRANES.com. Połączenie 
dostępne w serwisie 
Zapisy codziennych inspekcji są 

wybranego przedziału czasowego.
szczegółowe podsumowanie dla 
biznesowy” prezentowane jest 
flota urządzeń”. Na karcie „Przegląd 
widokach „aktywność”, „przegląd” i „
nieprawidłowości, są dostępne w 
jego wykonania i stwierdzone 
osoby, która go dokonała, termin 
codziennego przeglądu, w tym dane 
przydatne zestawienia. Szczegóły 
przeglądach codziennych oraz 
informacje o poszczególnych 
serwisie yourKONECRANES pokazuje 
Widok „Kontrola codzienna” w 

Aplikacja CheckApp do codziennych inspekcji 

opracowana z uwzględnieniem 
do codziennych przeglądów została 

operatora suwnicy (lub innego jej
Codzienny przegląd to osobista ocena 

przeglądy są wymagane ustawowo.
W niektórych krajach codzienne .

rozpoczęciem zmiany roboczej.
zostały poddane inspekcji przed 
Szybko sprawdź, które urządzenia 

AWS. Zgodnie z RODO.
danych w chmurze 
przechowywanie 
Bezpieczne 

zgodności z przepisami. 
wewnętrznych audytów oraz do weryfikowania 
inspekcji, które mogą być następnie użyte do 

do operacji podnoszenia.
rozpoczęciem zmiany lub przed przystąpieniem 
podczas inspekcji wykonywanych przed 

inspekcji została zaprojektowana tak, aby 
Aplikacja Konecranes CheckApp do codziennych 

należy sprawdzać.
instrukcje o tym, jak i co 

.
inspekcji.

papierowej. Mniej błędów. 
Niższy koszt niż w formie inspekcji. 

te, które podlegają 
górze, możesz widzieć tylko 
Ulubione urządzenia są na 

aby łatwo zgłosić uszkodzenie. 
Wystarczy dodać zdjęcia i treść, 

specyfikę danej lokalizacji.
kontrolne, uwzględniające 
dodać niestandardowe punkty 

15 obowiązkowych punktów 

.
wymagające uwagi.

Łatwe do zidentyfikowania 

 

PUNKTY KONTROLNE

bezpieczeństwa.
lokalnych lub zakładowych zasad 
wykrywaniu nieprzestrzegania 
szkoleniowych operatorów i 
pomaga w określaniu potrzeb 

ulepszenia miejsca pracy,
możliwości prowadzących do 
wspomaga dostrzeganie 

ciągłości produkcji,
bezpieczeństwa urządzeń lub 
potencjalnych zagrożeń dla 
ułatwia wczesne wykrywanie 

inspekcji,
regularnego wykonywania 
motywować użytkowników do 
łatwość obsługi aplikacji może 

kontrolę codziennych inspekcji,
umożliwia łatwą i rzetelną

spełnia wymogi prawne, 

KORZYŚCI

 

INTEGRACJA
BEZPROBLEMOWA 

 

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ

z przepisami,
pomagając zachować zgodność  

kontrolnych, zgodnych 
z lokalnymi przepisami. Można

konserwacji, umowy serwisowej 
i codziennych inspekcji w jednym

urządzenia i/lub działania

Z danymi dostępu do

Mniej niewykonanych

 

Aplikacja zapewnia cyfrowy i niskokosztowy spo-
sób rejestru i odczytu danych z codziennych

użytkownika) zdatności urządzenia 
i jego otoczenia do bezpiecznej pracy. 

  

i łatwym rejestrowaniu wyników zebranych
pomóc użytkownikom suwnic w szybkim

niezaliczony.
zaznaczyć: zaliczony lub 
Proste i szybkie, wystarczy 

lokalnymi przepisami.
(w tym wspólnych), zgodnie z 
urządzeń własnych lub służbowych 
używać do codziennych przeglądów 
Android). Twoi pracownicy mogą
Play (dla urządzeń z systemem 
z systemem iOS) lub serwisu Google
sklepu App Store (dla urządzeń
Aplikację można pobrać bezpłatnie ze 

dnich wymogów ustawowych.
zaleceń normy ISO 9927 i odpowie- 

Łatwe użytkowanie, jasne

PROSTA W OBSŁUDZE

dane do logowania.
Aplikacja zapamięta Twoje

 

 

informacjami o stanie technicznym,
które są zbierane przez zdalne

Aplikacja Konecranes CheckApp
urządzenia lub jego części.
w zakresie stanu technicznego 
Przegląd nie stanowi ekspertyzy 

WIDOK
PODSUMOWANIA

DANYCH
BEZPIE CZEŃST WO 

Przejrzysty obraz problemów

procedurami bezpieczeństwa.
związanych z urządzeniami lub 

PRECYZYJNE WYNIKI

audytu.
aktualne wyniki potrzebne do 
Kompletne, szczegółowe i 

DANYCH
WPROWADZANIE

URZĄDZEŃ
ŁATWE WYSZUKIWANIE 



 

 

 
 
 

Android). 
Play (dla urządzeń z systemem 
systemem iOS) lub serwisu Google 
ze sklepu App Store (dla urządzeń z 
Aplikację można pobrać bezpłatnie 

Pobierz aplikację

gwarancji przydatności do określonego celu.
udziela żadnego rodzaju zapewnień ani gwarancji, w tym w szczególności żadnych rękojmi, ani 
technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Poprzez niniejszy dokument firma Konecranes nie 
prawo do dowolnej modyfikacji lub wycofania wymienionych tu produktów lub parametrów 
Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Konecranes zastrzega sobie 

Helsinki pod symbolem KCR.
krajach. Akcje Konecranes są notowane na giełdzie Nasdaq 
zatrudnia ponad 16,000 pracowników w 600 lokalizacjach w 50 
urządzeń dźwignicowych wszystkich producentów. Grupa 
zapewnia rozwiązania podnoszące wydajność oraz obsługę
przetwórczego, portowego i przeładunkowego. Konecranes 
różnych sektorów przemysłu, m.in. z wytwórczego, stoczniowego, 
produkcji urządzeń transportu bliskiego. Nasi klienci pochodzą z
Grupa Konecranes Lifting Business TM to światowy lider w 
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