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Kunder med en servicesaftale og / eller TRUCONNECT® 
fjernovervågning har adgang til dinKONECRANES.com, vores 
skybaserede kundeportal.

Brugsdata, vedligeholdelsesdata og kranoplysninger 
er forbundet, hvilket giver et overskueligt overblik over 
begivenheder og aktiviteter over ethvert valgt tidsinterval. 
Samlede data kan ses, analyseres og deles hurtigt for en 
enkelt kran eller alle kraner. Overblik kan fås ved at observere 
uregelmæssigheder, mønstre og tendenser og hjælpe brugerne 
med at træffe informerede vedligeholdelsesbeslutninger. 

Anomalier kan vises som fejl, såsom 
overbelastning. Disse hændelser betragtes 
som unormale og bør behandles straks, når 
de opstår. At vide, hvornår en overbelastning 
opstår, er det første skridt til at identificere 
årsagen.

Mønstre hjælper med at afsløre forhold 
mellem variabler. For eksempel angiver 
tilbagevendende alarmer, såsom 
overophedning, hvor ændringer i udstyr eller 
proces kan være ønskelige.

Undersøgelsen af   tendenser kan hjælpe 
med at prioritere korrigerende handlinger 
og investeringer. Analysering af dataadfærd 
over tid gør forudsigelig vedligeholdelse 
mere og mere gennemførlig.

Introduktion

Dine servicedata - strømlinet
yourKONECRANES strømlinet dataadgang ved at 
organisere store mængder information - herunder 
inspektions- og vedligeholdelsesresultater, TRUCONNECT-
data og alarmer, aktivlister og serviceforbrug - i 
letlæselige grafer og diagrammer på et enkelt sted.

Du kan se fejlhistorik og prioriterede kraner i henhold til 
valgte kriterier for en hurtig visning af smertepunkter for 
en enkelt kran eller over alle kraner.

Portalen tilbyder også indstillinger for dataarkivering 
og -hentning, herunder dokumentuploads og 
elektroniske rapporter, der er egnede til udskrivning. 
Derudover giver yourKONECRANES dig mulighed 
for at modtage automatiske e-mail-meddelelser om 
tilgængelige rapporter. 
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Du kan søge efter kraner eller 
serviceanmodninger her.

Ændre tidsrammen.

Hvis du har flere 
placeringer - kan du klikke 
her for at ændre, hvilken 
placering du ser.

Forretningsanmeldelser 
gennemføres ved hjælp af 
oplysningerne fundet her.

Få flere oplysninger om 
de data, du ser på dine 
KONECRANES  samt 
ofte stillede spørgsmål.

Klik på pilen for at føre 
dig til det afsnit.

Du kan få adgang til 
din profil her for at 
ændre meddelelses- 
og sprogindstillinger.

Hurtig gennemgang

Servicevurderinger 
udføres ved hjælp af 
oplysningerne fundet her.

Her kan du få adgang til 
Konecranes STORE.
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Oversigtssiden viser åbne emner inklusive åbne 
sikkerhedsrisici, produktionsrisici og TRUCONNECT-
status, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed.

Hvis der er identificeret en risiko for en komponent, og 
en reparation ikke er afsluttet, betragtes fejlen som 
åben.

Åbne TRUCONNECT-emner viser antallet af 
komponenter, der har en design-arbejdstid (DWP) eller 
den resterende levetid er under 10% så kritiske, og 
dem med en DWP under 30%.

Afsnittet Servicegennemgang og rapporter viser antallet 
af servicebesøg, servicerede kraner og samlede fund på 
disse kraner i den valgte tidsramme.

Oversigt

Dette afsnit viser 
antallet af åbne 
sikkerhedsrisici og 
produktionsrisici.

Sektionen Kranservice viser 
dig de samme kategorier 
som menuen.

Oversigten over kraner 
viser hurtigt, hvor mange af 
de samlede kraner, der er 
aftalt og har TRUCONNECT.

Filtrer efter et vilkårligt 
antal kriterier.

Her kan du 
få adgang til 
Konecranes STORE.

Dette afsnit viser 
komponenter 
med kritisk og lav 
tilstand samt total 
sikkerheds- og 
produktionsadvarsler 
på TRUCONNECT-
tilsluttede kraner.

Du kan gå til dine 
servicevurderingsoplysninger 
her  og se og downloade 
servicerapporter.
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Siden Kraner giver dig en kranoversigt, der kan sorteres 
efter prioritet, kritiske kraner, dato og alfabetisk. 
Sortering efter prioritet giver dig et klart overblik over 
sikkerhed og produktionskritiske problemer.

Visningen Kranrapport tilbyder flere rapportindstillinger 
såsom Åben risiko, Servicehistorik, Materialehistorik og 
Serviceudgifter. Alle rapporter er opdelt efter kraner og 
kan genereres i PDF eller excel.

Kraner

TRUCONNECT

Lysegråt ikon = ingen data sendt 
inden for de sidste 48 timer

Mørkegråt ikon = data er sendt 
inden for de sidste 48 timer 

Dette vindue ændres ud 
fra filteret.Her kan du generere 

kranrapporten i en 
PDF- eller Excel-fil.

Sorter kraner efter prioritet, 
kritiske kraner eller alfabetisk.Gå til visningen Kranrapporter.

Vælg parametrene for, hvordan 
kranerne skal vises. For eksempel 
antal sikkerhedsrisici, antal åbne 
tilbud eller TRUCONNECT-data, 
såsom det største fald i DWP-værdi.

Skift rapporttype her. Du kan f.eks. Vælge 
Åbn risici, Servicehistorik, Materialehistorik 
og Serviceudgifter.

Filtrer efter et vilkårligt 
antal kriterier.
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Siden Aktivitet giver et overblik over gennemførte 
serviceaktiviteter i den valgte tidsramme samt 
TRUCONNECT-alarmer. Aktiviteter kan filtreres efter 
fund, handlinger, alarmtype og serviceprodukter, 
kritiske kraner og komponent.

Aktivitet
Filtrer efter et 
vilkårligt antal 
kriterier.

Foretag en 
serviceanmodning.

Udvid visningen for at 
få flere oplysninger.

Klik for at få 
oplysninger om 
serviceevaluering.

Farver angiver 
typen af   fund.
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Siden Servicekalender viser dig serviceaktiviteter i 
en kalendervisning. En farvekodelogik viser status 
for servicen og filtrering giver dig mulighed for at 
se aktiviteter efter kitiske kraner, serviceprodukt og 
opgavetype. Ved at klikke på en måned kan du se en 
detaljeret liste over serviceaktiviteter.

Servicekalender

Farver angiver status: grøn inkluderer alle udfyldte, godkendte og lukkede 
serviceanmodninger; gul er i gangværende,  grå er planlagt i fremtiden; og rød er en 
åben serviceanmodning, hvor den planlagte dato er fem dage forfalden eller mere.

Filtrer efter et vilkårligt antal kriterier.
Skift år.

Klik på datoen for at se detaljer 
om dette servicebesøg.

Klik på månedens 
navn for at se 
en liste over 
serviceaktiviteter 
og deres detaljer.
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Afsnittet om serviceaftale indeholder oplysningerne om 
aftalen og serviceplanen for aftalen.

I aftaleinfo kan du finde detaljerne i din aftale med 
Konecranes. Kontaktoplysninger, serviceprodukter og 
hvilke kraner  der  er inkluderet.

I Aftalens serviceplan kan du nemt kontrollere de 
tidligere og kommende tjenester for hvert aktiv pr. År. 

Serviceaftaler

Du kan ændre året her.

Filtrer efter et 
vilkårligt antal 
kriterier.

Download en 
pdf af denne 
information.

Klik på krannavnet for alle relaterede 
oplysninger, herunder aktivitet, 
TRUCONNECT og kranoplysninger.

Klik på prikkerne for 
at se oplysninger om 
serviceanmodning.

Gå til aftalens serviceplanvisning.
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Siden Dokumenter viser dokumenter, der er tilføjet i den 
valgte tidsramme. Disse inkluderer inspektionsrapporter 
og manuelt uploadede filer. Filer kan downloades, og 
du kan også tilføje dine egne dokumenter. Kun lovligt 
krævede dokumenter er automatisk tilgængelige. 
Alle online-rapporter er tilgængelige i afsnittet om 
servicegennemgang.

Dokumenter  
og rapporter

Filtrer efter 
dokumenttype.

Du kan finde dine 
servicerapporter 
i den tilsvarende 
serviceanmodning, der 
findes i afsnittet om 
servicegennemgang.

Klik for at downloade 
dokumentet.

michael.crane@konecranes.com

michael.crane@konecranes.com

michael.crane@konecranes.com

michael.crane@konecranes.com

michael.crane@konecranes.com
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TRUCONNECT Fjernovervågning indsamler 
tilstands-, brugs- og driftsdata fra kontrolsystemer 
og sensorer på en kran og giver advarsler om visse 
uregelmæssigheder.

Analysering og identifikation af uregelmæssigheder, 
mønstre og tendenser i TRUCONNECT-data hjælper dig 
med at træffe informerede vedligeholdelsesbeslutninger 
og prioritere handlinger.

Indsamlede data varierer afhængigt af kranmærke 
og model, men dækker typisk tilstand og forventet 
levetid for kritiske komponenter, køretid, løftet 
belastning, motorstart, arbejdscyklus og nødstop. 
Yderligere TRUCONNECT-muligheder muliggør, at 
visse kraner kan udstyres med hejsebremse og / eller 
omformerovervågning.

Oversigt

Oversigtssektionen giver et hurtigt blik på 
åbne TRUCONNECT-emner samt advarsler og 
tilstandsændring.

TRUCONNECT

Dette afsnit viser 
samlede sikkerheds- og 
produktionsalarmer på 
TRUCONNECT-kraner 
og ændring af tilstand.

Åbne TRUCONNECT-
emner viser antallet af 
komponenter, der har en 
design-arbejdstid (DWP) 
eller den resterende levetid 
under 10% tilbage. 
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TRUCONNECT-side for en kran

Resumé

Resumé sektionen indeholder de vigtigste emner, der 
kræver opmærksomhed i hver kategori.

Den korteste aktuelle levetid for en komponent hentes 
fra afsnittet Tilstandsovervågning. Disse værdier vil 
ændre sig over tid på grund af forskelle i slidhastighed 
på komponenter og forskellige kranoperationsmønstre, 
da disse kan accelerere slidhastigheden betydeligt. 
Virkningerne af operationen er beskrevet nærmere i 
afsnittet Driftsstatistikker.

Det kumulative antal alarmer i gennemgangsperioden 
hentes fra sektionen Alarm. Detaljer gives i Pareto-
analysen af   advarslerne.

Fra afsnittet Driftsstatistikker tilføjes det nuværende 
mest betydningsfulde problem, der kan påvirke kranens 
sikre drift eller tilstand, til oversigten.

TRUCONNECT
Klik her for at downloade rapporten.

Dette afsnit indeholder de 
vigtigste emner, der kræver 
opmærksomhed i hver kategori.

Skift datointerval.

Dette afsnit viser det 
kumulative antal alarmer i 
gennemgangsperioden.

Tilstand viser det aktuelle 
mest betydningsfulde problem, 
der kan påvirke kranens sikre 
drift eller tilstand.
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Tilstandssektion
Tilstandsovervågning viser komponenternes 
aktuelle tilstand, eventuelle risici i forbindelse 
med sikkerhed og produktion og den estimerede 
resterende levetid baseret på brugshistorikken. 
Tilstandsovervågning kan også bruges til at kontrollere 
komponentudskiftningsfrekvensen, som giver en klar 
indikation af kommende vedligeholdelsesbehov, og 
hvordan ændringer i operatørens handlinger påvirker 
komponenternes levetid.

Disse oplysninger kan bruges til at planlægge 
forebyggende vedligeholdelse for at forbedre 
sikkerheden og reducere uplanlagt nedetid.

TRUCONNECT

Hejse DWP er beregningen af   hejsens resterende 
levetid og en indikation af den resterende træthedstid 
for maskinkomponenterne. Når DWP-værdien nærmer 
sig nul, skal hejsen efterses eller udskiftes.

Del viser den beregnede resterende levetid for 
bremsen. Når værdien nærmer sig nul, skal hele 
den elektromagnetiske skivebremse skiftes, og 
skobremsen eller skivebremsen af   thrustortypen 
inspiceres.

Del viser den beregnede resterende levetid for 
hejsekontaktorer - op / ned retning, hurtig hastighed 
og bremsekontaktorer. Når værdien nærmer sig nul, 
skal kontaktorer ændres. Servicelevetiden er direkte 
påvirket af hejsehastigheden og, mest markant, af 
brugen af   jogging / inching.
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Underretningsafsnit
Overbelaste
En hejseoverbelastning opstår, når et løft over nominel 
kapacitet foretages eller forsøges. Den periodiske graf 
viser antallet af overbelastninger. Den kumulative graf 
er det løbende total til dato. 

Nødstop
Når du bruger en byrde, registreres et nødstop, hvis 
operatøren aktiverer nødstop-knappen, mens hejsen er 
i bevægelse. Et nødstop registrerer også, når hejsen er 
i bevægelse ved hejs og fir, og strømforsyningen eller 
styringen afbrydes, når hejsen betjenes til endestop, 
eller når det vedhængende batteri er lavt. 

Den periodiske graf i enkeltkranvisning viser levetiden 
for bremsetiden med hensyn til antallet af nødstop. 
Hejsebremsen slides 50 gange hurtigere ved nødstop 
end ved normale stop.

Motortemperatur
En hejsemotors overtemperatur registreres hver gang 
hejsemotoren holder op med at fungere på grund af en 
overtemperatur. Den periodiske graf viser antallet af 
overtemperaturer. Den kumulative graf er det løbende 
total til dato. 

TRUCONNECT

Pareto-analysen viser og rangerer de vigtigste 
årsager til alarmer relateret til kranens sikkerhed og 
anvendelighed.

Disse indikerer en sikkerhedsrisiko for kranen eller 
dens drift. Sikkerhedskritiske risici kan omfatte 
nødstop, overbelastning og bremsefejl.

Disse indikerer produktionsrisici, der resulterer i 
kranstop eller produktionsstop. Produktionskritiske 
risici kan omfatte motorophedning, inverterfejl og 
kontrolsystemfejl.
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Driftsstatistik
Driftsstatistikker viser, hvordan forskellige 
krandriftsmønstre påvirker den sikre drift og tilstand af 
kranen og levetiden for kritiske komponenter.

Driftsmønstre kan påvirke de enkelte komponenters 
levetid og sikkerhed væsentligt. Dette afsnit viser 
også forskelle i forbrugshastighed mellem forskellige 
hejseværker og de efterfølgende forskelle i deres 
resterende levetid.

Dette afsnit er designet til at fremme passende 
drift for at opnå optimale resultater med hensyn 
til kraninvesteringens sikkerhed, levetid og 
vedligeholdelsesomkostninger.

TRUCONNECT

Dette afsnit viser antallet af driftstimer i 
gennemgangsperioden med en belastning.

Dette afsnit viser kranens eller individuelle 
hejseproduktionsvolumen.

Angiver antallet af starter med både 
inverterstyrede og 2-trins motorer og 
hastighedsændringer med 2-trins motorer.

Grafen viser det kumulative antal nødstop pr. 
periode og bremsens levetid.

Belastningsspektret i belastningssektionen 
viser, hvor tæt på den nominelle belastning 
hejsen i gennemsnit betjenes.

Diagrammet viser forholdet mellem lav og høj 
hastigheds drift af en 2-trins motor og antallet af 
over temperatur episoder i samme periode.
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Efter et servicebesøg udfører vi en servicegennemgang 
for at gennemgå åbne anbefalinger og tilbud, besvare 
spørgsmål og planlægge de næste trin. Der er flere 
måder at se disse oplysninger på yourKONECRANES - 
der er et link til Service Review fra hovedmenuen, du 
kan finde et link på oversigtssiden og aktivitetssiden.

Disse oplysninger på siden Serviceanmodning vil 
blive diskuteret under din serviceanmeldelse for at 
hjælpe med at forklare fund, gennemgå åbne tilbud og 
anbefale og planlægge de næste trin.

Kunde- og serviceinformtion

Detaljerne om servicebesøget inklusive 
serviceprodukter, teknikernavn, kontaktoplysninger og 
datoer er anført i dette afsnit.

Resumé

Dette afsnit fremhæver resultaterne og handlingerne 
fra servicebesøget. Sikkerhedsrisici, produktionsrisici, 
ubestemte forhold, forbedringsmuligheder, reparerede 
genstande og hvis tilgængelige - tilbud og afviste varer 
- er angivet. En graf viser fund og handlinger efter 
aktiv, og detaljerne i disse fund er angivet nedenfor. 
Citater til nødvendigt arbejde kan vedhæftes her og 
downloades.

Service 
gennemgang

Tilføj / se 
vedhæftede filer.

Download eller del 
servicerapporten 
via e-mail.

Se serviceoplysninger 
inklusive aftaletype og 
Konecranes-kontakt.

Resumé af fund og 
handlinger for den udfyldte 
serviceanmodning i 
letlæseligt farvekodet format.

Filtrer efter et vilkårligt antal kriterier.
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Kranoplysninger
Kanerne i serviceanmodningen er angivet i dette afsnit. 
Resultaterne for hvert aktiv er angivet sammen med 
detaljer såsom fejlkode, risiko og en anbefaling. Du finder 
også kommentarer fra inspektøren eller teknikeren.

Resultater prioriteres med sikkerheds- og 
produktionsrisici angivet først. Du kan også filtrere efter 
fund og handlinger samt kritiske kraner, serviceprodukt 
og opgavetype.

Service 
gennemgang

Klik på pilen for at 
se flere oplysninger 
relateret til fundet.

Du kan også se kort 
komponentstruktur 
eller komplet 
komponentstruktur 
ved at klikke her.

Ved at klikke på krannavnet vises 
alle aktiviteter for det pågældende 
kran i den valgte tidsramme.
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Ubestemte forhold
Siden Serviceanmodning i yourKONECRANES viser 
individuelle komponenter, der har en ubestemt tilstand 
og ikke er omfattet af din aftale.

En ubestemt tilstand indikerer, at komponenttilstanden 
ikke kunne verificeres direkte ved visuel inspektion 
uden yderligere adskillelse og / eller brug af andre 
inspektionsmetoder.

Disse avancerede tjenester er generelt udelukket 
fra anvendelsesområdet for typisk overholdelse 
og forebyggende vedligeholdelsesinspektioner. 
Inspektionsservice kan føjes til et serviceprogram 
eller tilbydes på en enkeltstående basis for at vurdere 
tilstanden af   disse komponenter.

Du kan muligvis også se komponenter, der er angivet 
som Ubestemt tilstand - ikke i stand til at fuldføre. 
Dette indikerer, at komponenttilstanden ikke kunne 
verificeres direkte ved visuel inspektion som et resultat 
af aktivkonfiguration og / eller blokering. I dette tilfælde 
var den visuelle inspektion en del af servicen, men den 
blev ikke afsluttet.

Service 
gennemgang

Klik på pilen for at 
se flere oplysninger 
relateret til fundet.
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En gang om året eller efter behov mødes vi gerne 
med dig på ledelsesniveau for en grundig vurdering 
af vores serviceforhold - ser på fremskridt, feedback 
og dokumenteret værdi. Vi diskuterer anbefalinger og 
planlægger i fællesskab.

Service KPI’er

Dette afsnit viser antallet af servicebesøg, 
arbejdsopgaver, servicerede kraner, moderniseringer, 
eftermonteringer og konsultationstjenester udført i den 
valgte tidsperiode.

Grafen Trends afslører fejl fundet for arbejdspakker 
og kraner, der serviceres. Du kan se enhver 
kombination af fund og handlinger i denne 
graf. Resultater og handlinger viser antallet af 
sikkerhedsrisici, produktionsrisici, ubestemte forhold, 
forbedringsmuligheder og reparerede genstande i den 
valgte tidsperiode. Resultater og handlinger vises også 
for hvert kran i aftalen.

Forretningsanmeldelse
Filtrer efter et 
vilkårligt antal 
kriterier.

Hold markøren over 
linjen for at se de 
samlede kraner, 
der serviceres / 
arbejdsopgaver i det 
tilsvarende år.

Se dine 
aftaleoplysninger.

Klik på krannavn for at 
se serviceaktiviteter, 
TRUCONNECT-data og 
aktivoplysninger.
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TRUCONNECT sektion
Denne visning af dine TRUCONNECT-oplysninger viser 
antallet af alarmer og brug ved driftstimer for den 
valgte tidsperiode. En advarselsoversigt viser antallet 
af sikkerhedsadvarsler i alt og efter kraner. Brug efter 
kørselstimer viser driftstiden for hver kran samt antallet 
af starter.

Oplysningerne i dette afsnit kan hjælpe dig med at finde 
tilsluttede kraner, der har brug for opmærksomhed, 
og lave passende planer for budgettering og 
vedligeholdelse.

Filtrer efter et 
vilkårligt antal 
kriterier.

Forretningsanmeldelse
Hold markøren over linjen 
for at se de samlede 
alarmer / driftstimer i det 
tilsvarende år.

Klik på krannavn for at 
se TRUCONNECT-data.



yourKONECRANES.com guide  20

Brug sektion
Dine forbrugsoplysninger er opsummeret i denne 
visning. Du kan se aftalens omkostninger såvel som 
omkostninger, der ikke er i din aftale. Du kan også 
filtrere efter serviceprodukter.

Tendenser efter servicetype viser det beløb, der er 
brugt på forskellige serviceprodukter over en periode 
på fem år. Samlet forbrug og forbrug efter servicetype 
er fremhævet i et letlæseligt diagram og er også 
opdelt efter aktiv, så du f.eks. kan se, hvilke kraner der 
oplevede det højeste antal tilkaldsbesøg.

Forretningsanmeldelse

Filtrer efter et 
vilkårligt antal 
kriterier. Farver angiver 

servicetypen.

Skift til visning af 
månedligt forbrug.

Hvis du har flere 
placeringer, skal 
du klikke her for 
at se forbruget på 
kundeniveau.
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Daglig inspektion
Konecranes CheckApp til daglig inspektion er designet 
til at hjælpe kranbrugere hurtigt og nemt at registrere 
deres fund, når de udfører inspektioner før holdskift og 
/ eller før løft. Det giver brugerne en digitaliseret og 
omkostningseffektiv måde til registrering og hentning 
af daglige inspektionsdata, der kan bruges til intern 
revision og overholdelse af foreskrevne retningslinier. 
Daglige inspektioner er lovpligtige i flere lande. 
 
Daglige inspektionsoptegnelser er tilgængelige på 
yourKONECRANES.com, hvor det kombineres med 
vedligeholdelseshistorik og tilstandsdata indsamlet fra 
udvalgte komponenter med TRUCONNECT Remote 
Monitoring, giver et omfattende overblik over en krans 
tilstand på et let tilgængeligt sted.

Disse data hjælper med at planlægge 
vedligeholdelseshandlinger og giver et revisionsspor af 
udførte daglige inspektioner. 

Konecranes CheckApp er en intuitiv mobilapplikation, 
der let kan konfigureres til alle eller alle dine kraner 
under vores serviceaftale. Appen kan downloades gratis 
i Apple App Store eller fra Google Play til Android-
enheder.

Forretningsanmeldelse Let at få adgang til 
klare instruktioner 
om, hvad og hvordan 
man kontrollerer.

Let at identificere 
kraner og / eller 
fremgangsmåder, 
der har brug for 
opmærksomhed.

Få et godt overblik 
over kraner eller 
sikkerhedsprocedureproblemer 
og fuldfør detaljerede  
opdaterede optegnelser til 
revisionsbehov.

15 obligatoriske kontrolpunkter, 
der overholder lokale regler. 
Yderligere stedspecifikke 
kundekontrolpunkter kan tilføjes.
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