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A karbantartási szerződéssel és / vagy a TRUCONNECT® 
távfelügyelettel rendelkező ügyfelek hozzáférhetnek a youKONECRANES.
com weblaphoz, a felhőalapú ügyfélportálunkhoz.

A használati adatok, a karbantartási adatok és a berendezés 
részletei összekapcsolódnak, átlátható képet adva az eseményekről 
és tevékenységekről bármely kiválasztott időintervallumon belül. 
Az összesített adatok gyorsan megtekinthetők, elemezhetők és 
megoszthatók egyetlen berendezésre vagy egy teljes flottára 
vonatkozóan. Betekintést nyerhetünk anomáliák, minták és trendek 
megfigyelésével, segítve a felhasználókat a megalapozott karbantartási 
döntések meghozatalában. 

A rendellenességek, mint például túlterhelések 
hibaként jelenhetnek meg. Ezeket az eseményeket 
rendellenesnek tekintjük, és haladéktalanul kezelni 
kell őket, amint azok bekövetkeznek. A túlterhelés 
bekövetkezésének ismerete az első lépés annak 
okának azonosításában.

A minták segítenek feltárni a változók közötti 
kapcsolatokat. Például az ismétlődő riasztások, mint 
a túlmelegedések jelzik, hogy hol lehet kívánatos a 
berendezés vagy a folyamat megváltoztatása.

A trendek tanulmányozása elősegítheti a korrekciós 
intézkedések és a beruházások rangsorolását. Az 
adatok viselkedésének időbeli elemzése egyre inkább 
kivitelezhetővé teszi a prediktív karbantartást.

Bevezetés

Az Ön szerviz adatai - egyszerűsítve
A youKONECRANES ésszerűsíti az adatokhoz való 
hozzáférést azáltal, hogy nagy mennyiségű információt 
- ideértve a vizsgálati és karbantartási eredményeket, a 
TRUCONNECT adatokat és riasztásokat, a berendezéslistákat 
és a szervizköltségeket - könnyen olvasható grafikonokba és 
diagramokba rendezi egyetlen helyen.

Megtekintheti a hibatörténetet és a kulcsfontosságú 
berendezéseket a kiválasztott kritériumok szerint, így 
gyorsan betekinthet az egyes berendezés vagy a teljes flotta 
kritikus pontjaiba.

A portál adatarchiválási és visszakeresési lehetőségeket 
is kínál, beleértve a nyomtatásra alkalmas 
dokumentumfeltöltéseket és elektronikus jegyzőkönyveket. 
Ezenkívül a yourKONECRANES lehetőséget biztosít arra, 
hogy automatikus e-mail értesítéseket kapjon az elérhető 
jegyzőkönyvekről. 
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Itt kereshet 
berendezések vagy 
szerviz igények szerint.

Módosítsa az 
idő tartományt.

Ha több telephelye van - 
ide kattintva módosíthatja 
a megtekintett helyet.

Az üzleti elemzések az 
itt található információk 
felhasználásával készülnek.

További információkhoz 
férhet hozzá a 
yourKONECRANES 
oldalon látható 
adatokról, valamint 
a gyakran ismételt 
kérdésekről.

A nyílra kattintva eljuthat 
az adott szekcióra.

Itt érheti el profilját 
az értesítések és a 
nyelvi beállítások 
módosításához.

Gyors túra

A szerviz áttekintések az 
itt található információk 
felhasználásával végezzük.

Itt érheti el a Konecranes 
STORE áruházat.
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Az Áttekintés oldal nyitott elemeket mutat be, 
beleértve a nyitott biztonsági kockázatokat, a termelési 
kockázatokat és a TRUCONNECT állapotokat, amelyek 
azonnali figyelmet igényelnek.

Ha egy alkatrésznél kockázatot állapítottak meg, és a 
javítás még nem fejeződött be, akkor a hiba nyitottnak 
tekinthető.

A nyitott TRUCONNECT tételek azt mutatják, ahol a 
komponens tervezett élettartama (DWP) 30% alatti 
vagy a fennmaradó élettartamma 10% alatti.

A Szerviz áttekintés és jegyzőkönyvekek szekció 
megmutatja a szervizlátogatások számát, a szervizelt 
berendezéseket és az összes berendezés összes 
megállapítását a kiválasztott időkeretben.

Áttekintés

Ez a szekció 
bemutatja a nyitott 
biztonsági kockázatok 
és a termelési 
kockázatok számát.

A Daru szerviz szekció 
ugyanazokat a kategóriákat 
mutatja meg, mint a menü.

A Berendezésflotta 
áttekintése gyorsan 
megmutatja, hogy az 
összes berendezés mekkora 
része van szerződésben és 
rendelkezik TRUCONNECT-rel.

Szűrés tetszőleges 
számú kritérium alapján.

Itt érheti el a 
Konecranes 
STORE áruházat.

Ez a szekció kritikus 
és alacsony állapotú 
alkatrészeket, valamint 
a TRUCONNECT 
csatlakoztatott 
berendezésekre vonatkozó 
összes biztonsági és 
termelési figyelmeztetést 
mutatja be.

Itt keresheti meg a Szerviz 
áttekintés információit - és 
megtekintheti illetve letöltheti 
a szerviz jegyzőkönyveket.
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A Berendezések oldal flottanézetet nyújt, amely prioritás, 
kritikusság, dátum és betűrend szerint rendezhető. 
A prioritás szerinti rendezés egyértelmű képet nyújt 
a biztonsággal és a termelés szempontjából kritikus 
kérdésekkel kapcsolatban.

A Berendezés jegyzőkönyvek nézet többféle jegyzőkönyvi 
lehetőséget kínál, mint például nyitott kockázatok, 
szervizelőzmények, anyagelőzmények és szervizköltségek. 
Minden jegyzőkönyv berendezések szerint felosztva, PDF-
ben vagy excelben generálható.

Berendezések

TRUCONNECT

Világosszürke ikon = nincs adat 
elküldve az elmúlt 48 órában

Sötét szürke ikon = az adatokat 
elküldtük az elmúlt 48 órában 

Ez az ablak a szűrő 
alapján változik.

Itt létrehozhatja 
a berendezés 
jegyzőkönyvet 
PDF vagy Excel 
fájlformátumban.

A berendezések rendezése prioritás, 
kritikusság vagy betűrend szerint.Lépjen a Berendezés jegyzőkönyvek nézetre.

Válassza ki a berendezések megtekintésének 
paramétereit. Például - biztonsági kockázatok 
száma, nyitott árajánlatok száma vagy 
TRUCONNECT adatok, például a DWP-érték 
legnagyobb csökkenése.

Itt módosíthatja a jegyzőkönyv típusát. 
Kiválaszthatja például a nyitott kockázatokat, a 
szervizelőzmények anyag-, és a szervizköltségeit.

Szűrés tetszőleges 
számú kritérium alapján.
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A Tevékenység oldal áttekintést nyújt a befejezett 
szerviz tevékenységekről a kiválasztott időkeretben, 
valamint a TRUCONNECT riasztásokról. A 
tevékenységek szűrhetők a megállapítások, a 
műveletek, a riasztás típusa és a szerviz termékek, a 
berendezés kritikusság és az összetevő alapján.

Tevékenység
Szűrés tetszőleges 
számú kritérium 
alapján. Adjon le szerviz igényt.

Nyissa le a 
nézetet további 
információkért.

Kattintson a Szerviz 
áttekintésre további 
információkért.

A színek jelzik a 
megállapítás típusát.
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A szerviznaptár oldalon a szerviz tevékenységeket 
naptárnézetben láthatja. A színkód-logika megmutatja 
a Szerviz  állapotát, és a szűrés lehetővé teszi a 
tevékenységek megtekintését berendezés kritikusság, 
szerviz termékek és feladattípusok szerint. Egy hónapra 
kattintva megtekintheti a szerviz tevékenységek 
részletes listáját.

Szerviz naptár

A színek állapotot jeleznek: a zöld az összes kitöltött, jóváhagyott és lezárt szerviz igényt 
tartalmazza; a sárga a folyamatban lévő; a szürke a jövőben tervezetteket; a piros pedig a 
nyitott szerviz igényt jelenti, ahol a tervezett dátum legalább öt napja van késedelemben.

Szűrés tetszőleges számú kritérium alapján. Változtassa meg az évet.

Kattintson a dátumra az adott 
szervizlátogatás részleteinek 
megtekintéséhez.

Kattintson a hónap 
nevére a szerviz 
tevékenységek és 
azok részleteinek 
megtekintéséhez.
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A szerviz szerződés szekció tartalmazza a szerződés 
adatait és a látogatási tervet.

A Szerződés információ részben megtalálhatja a 
Konecranes-szel kötött szerződésének részleteit. Az 
elérhetőségeket, a szerviz termékeket és a szerződés 
alatti berendezéseket itt találjuk.

A szerződés látogatási terve menüpotban egyszerűen 
ellenőrizheti az egyes berendezések múltbeli és 
jövőbeni szolgáltatásait évente. 

Szerviz szerződések

Itt módosíthatja az évet.

Szűrés tetszőleges 
számú kritérium 
alapján.

Töltse le ezen 
információkat 
pdf-fájlban.

Kattintson a berendezés nevére az összes 
kapcsolódó információért, beleértve a 
tevékenységet, a TRUCONNECT és a 
berendezés információkat.

Kattintson a pontokra a 
szerviz igény részleteinek 
megtekintéséhez.

Lépjen A szerződés látogatási terve nézetre.
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A Dokumentumok oldalon a kiválasztott időkeret során 
hozzáadott dokumentumok láthatók. Ide tartoznak 
a vizsgálati jegyzőkönyvek és a manuálisan feltöltött 
fájlok. A fájlok letölthetők, továbbá Ön is hozzáadhatja 
saját dokumentumait. Csak a törvény által előírt 
dokumentumok állnak rendelkezésre automatikusan. 
Minden online jegyzőkönyv a Szerviz  áttekintése 
részben érhető el.

Dokumentumok 
és jegyzőkönyvek

Szűrés dokumentumtípus szerint.

A szerviz 
jegyzőkönyveket a 
Szerviz áttekintése 
szekcióban, az 
adott szerviz igény 
alatt találja meg.

Kattintson a dokumentum 
letöltéséhez.

michael.crane@konecranes.com

michael.crane@konecranes.com

michael.crane@konecranes.com

michael.crane@konecranes.com

michael.crane@konecranes.com
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A TRUCONNECT távfelügyelet összegyűjti az állapot, 
használati és működési adatokat a berendezés vezérlő 
rendszereitől és érzékelőitől, és riasztásokat küld 
bizonyos rendellenességekről.

A TRUCONNECT adatokban található anomáliák, 
minták és trendek elemzése és azonosítása segít 
megalapozott karbantartási döntések meghozatalában 
és a tevékenységek priorizálásában.

Az összegyűjtött adatok a berendezés gyártmányától 
és modelljétől függően változnak, de általában a 
kritikus alkatrészek állapotát és várható élettartamát, 
a futási időt, az emelt terheket, a motor indítását, 
a munkaciklusokat és a vészleállításokat fedik le. A 
TRUCONNECT további opciói lehetővé teszik bizonyos 
berendezések emelőfék és / vagy frekvenciaváltó 
felügyeletét.

Áttekintés

Az Áttekintés szekció gyors áttekintést nyújt a nyitott 
TRUCONNECT tételekről, valamint figyelmeztetésekről 
és állapotváltozásokról.

TRUCONNECT

Ez a szekció a TRUCONNECT 
berendezéseivel és az 
állapotváltozással kapcsolatos 
biztonsági és termelési 
figyelmeztetéseket mutatja be.

A nyitott TRUCONNECT 
tételek azt mutatják, hogy 
hány alkatrész esetében 
van a tervezett élettartam 
(DWP), vagy hátralévő 
élettartama 10% alatt.
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TRUCONNECT oldal egy berendezésre

Összegzés

Az Összegzés szekció tartalmazza azokat a főbb 
elemeket, amelyek figyelmet igényelnek az egyes 
kategóriákban.

Az alkatrészek jelenlegi legrövidebb élettartamát 
a Állapotfigyelés szakaszban találja meg. Ezek az 
értékek az idők folyamán megváltoznak az alkatrészek 
kopási sebességének és a daru különböző működési 
mintáinak különbségei miatt, mivel ezek jelentősen 
felgyorsíthatják a kopás mértékét. A működés 
hatásait az Üzemeltetési statisztika szekció írja le 
részletesebben.

Az áttekintett időszak riasztásainak összesített száma 
a Riasztások szakaszból származik. A részleteket a 
riasztások Pareto-elemzése tartalmazza.

A Üzemeltetési statisztika részben az aktuális 
legjelentősebb probléma, amely befolyásolhatja a daru 
biztonságos működését vagy állapotát, felkerül az 
összefoglalóra.

TRUCONNECT Kattintson ide a jegyzőkönyv letöltéséhez.

Ez a szekció tartalmazza 
azokat a főbb elemeket, 
amelyek figyelmet igényelnek 
az egyes kategóriákban.

Módosítsa a dátumtartományt.

Ez a szekció a riasztások 
összesített számát mutatja 
az áttekintett időszakban.

Az állapot mutatja az aktuális 
legjelentősebb problémát, amely 
befolyásolhatja a daru biztonságos 
működését vagy állapotát.
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Állapot szakasz
Az állapotfigyelés megmutatja az alkatrészek jelenlegi 
állapotát, a biztonsággal és a gyártással kapcsolatos 
esetleges kockázatokat, valamint a használati 
előzmények alapján becsült fennmaradó élettartamot. 
Az állapotfigyelés az alkatrészcsere gyakoriságának 
ellenőrzésére is használható, amely egyértelműen jelzi 
a küszöbön álló karbantartási igényeket és azt, hogy 
a kezelő tevékenységében bekövetkező változások 
hogyan befolyásolják az alkatrészek élettartamát.

Ezek az információk felhasználhatók a megelőző 
karbantartások megtervezéséhez és ütemezéséhez 
a biztonság növelése és a nem tervezett leállások 
csökkentése érdekében.

TRUCONNECT

Az emelőmű DWP az emelőmű hátralévő 
élettartamának kiszámítása és a hajtás alkatrészeinek 
hátralévő kifáradási idejének jelzése. Amikor a DWP 
értéke megközelíti a nullát, az emelőművet fel kell 
újítani vagy ki kell cserélni.

A rész bemutatja a fék számított hátralévő 
élettartamát. Amikor az érték megközelíti a nullát, a 
teljes elektromágneses tárcsaféket ki kell cserélni, 
és ellenőrizni kell a dobféket vagy a hidraulikus 
működtetésű tárcsaféket.

A rész mutatja az emelő mágneskapcsolók számított 
hátralévő élettartamát - a fel / le irány, gyors 
sebesség és fék mágneskapcsolókét. Amikor az érték 
megközelíti a nullát, a mágneskapcsolókat ki kell 
cserélni. Az élettartamot közvetlenül befolyásolja az 
emelő használati sebessége, és ami a legjelentősebb, 
a pecegtetés/araszolás használata.
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Riasztások szakasz
Túlterhelés
Az emelő túlterhelése akkor lép fel, ha a névlegesnél 
nagyobb terhet emelnek vagy megkísérlik azt. Az 
időszakos grafikon a túlterhelések számát mutatja. Az 
összesített grafikon az eddigi összesített összeg. 

Vészleállítás
Függőkapcsoló használata esetén a vészleállítás 
regisztrálódik, ha a kezelő az emelő mozgása közben 
megnyomja a vész-stop gombot. A vész-stop akkor is 
regisztrálódik, amikor az emelőmű felfelé vagy lefelé 
mozog, és az áramellátás vagy a vezérlés megszakad, 
ha az emelőművet a végálláskapcsolóig működtetik, 
vagy ha a kezelőszerv akkumulátor lemerült. 

Az időszakos grafikon egyetlen Berendezés nézetben 
a fék üzemidejét mutatja a vész-stopok számában. Az 
emelőfék 50-szer gyorsabban kopik  vészleállítással, 
mint normál leállítás esetén.

Motor túlhőmérséklet
Az emelőmotor túlhőmérsékletét minden alkalommal 
rögzítik, amikor az emelőmotor túlhasználat állapot 
miatt leáll. Az időszakos grafikon a túlhőmérsékletek 
számát mutatja. Az összesített grafikon az eddigi 
összesített összeg.

TRUCONNECT

A Pareto-elemzés megmutatja és rangsorolja a daru 
biztonságával és használhatóságával kapcsolatos 
riasztások legfontosabb okait.

Ezek jelzik a daru vagy működése biztonsági 
kockázatát. A biztonság szempontjából kritikus 
kockázatok lehetnek vészleállítások, túlterhelés és 
fékhibák.

Ezek olyan termelési kockázatokat jeleznek, amelyek 
daru leállását vagy a termelés leállását eredményezik. 
A termelés szempontjából kritikus kockázatok 
magukban foglalhatják a motor túlmelegedését, a 
frekvenciaváltó hibáit és a vezérlőrendszer hibáit.
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Üzemeltetési statisztika
Az üzemeltetési statisztikák azt mutatják, hogy a daru 
különböző működési mintái hogyan befolyásolják a daru 
biztonságos működését és állapotát, valamint a kritikus 
elemek élettartamát.

Az üzemeltetési szokások jelentősen befolyásolhatják 
az egyes alkatrészek élettartamát és biztonságát. Ez a 
szekció bemutatja a különböző emelőművek használati 
fokának különbségeit és a későbbi élettartamukbeli 
különbségeket is.

Ez a szekció a megfelelő üzemeltetés elősegítését 
szolgálja az optimális eredmények elérése érdekében a 
daru biztonsága, élettartama és karbantartási költségei 
tekintetében.

TRUCONNECT

Ez a szekció azon üzemórákat számát mutatja, 
ahol a daru terhet emelt.

Ez a szekció a daru vagy az egyes emelőművek 
termelési mennyiségét mutatja be.

Jelzi a frekvenciaváltó által vezérelt és a 
2-fokozatú motorok indításainak számát, 
a 2-sebességes motoroknál pedig a 
sebességváltozásokat.

A grafikon mutatja a vészleállítások összesített 
számát periódusonként és a fék élettartamának 
alakulását.

A teherszekció terhelési spektruma 
megmutatja, hogy az emelőmű átlagosan 
mennyit emel névlegeshez közeli terheket.

A diagram bemutatja a 2-fokozatú motor 
alacsony és nagy sebességű működésének 
arányát, valamint a túlhevülési esetek számát 
ugyanabban az időszakban.
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Szervizlátogatás után elvégezzük a Szerviz  áttekintését, 
ahol végigmegyünk a nyitott javaslatokon és ajánlatkon, 
megválaszoljuk a kérdéseket és megtervezzük a következő 
lépéseket. Többféle módon is megtekintheti ezeket az 
információkat a yourKONECRANES oldalon - a főmenüben 
található egy link a Szerviz  áttekintéshez, az Áttekintés 
oldalon és a tevékenység oldalon találhat linket.

A Szervizigény oldalon található információkat a 
Szerviz áttekintés során vitatjuk meg, hogy segítsünk 
elmagyarázni az eredményeket, áttekinteni a nyitott 
ajánlatokat, és javasolni és megtervezni a következő 
lépéseket.

Ügyfél- és szervizinformációk

A szervizlátogatás részleteit, beleértve a 
szerviztermékeket, a technikus nevét, az 
elérhetőségeket és a dátumokat, ebben a szakaszban 
soroljuk fel.

Összegzés

Ez a szekció kiemeli a szervizlátogatás eredményeit és 
intézkedéseit. Felsorolja a biztonsági kockázatokat, a 
termelési kockázatokat, a meghatározatlan állapotokat, 
a javítási lehetőségeket, a javított tételeket, és ha 
vannak - árajánlatokat és elutasított tételeket. A 
grafikon berendezésenként mutatja a megállapításokat 
és a műveleteket, és alább felsorolja a megállapítások 
részleteit. A szükséges munkához kapcsolódó ajánlatok 
ide csatolhatók és letölthetők.

Szerviz áttekintése

Mellékletek hozzáadása / 
megtekintése.

Töltse le vagy 
ossza meg 
e-mailben a szerviz 
jegyzőkönyvet.

Tekintse meg a szerviz 
információkat, beleértve 
a szerződés típusát és a 
Konecranes kapcsolattartót.

A kitöltött szerviz igény 
megállapításainak és 
műveleteinek összefoglalása 
könnyen olvasható 
színkódolt formátumban.

Szűrés tetszőleges számú kritérium alapján.
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Berendezés részletei
A szerviz igény berendezései ebben a szakaszban 
szerepelnek. Az egyes berendezésekre vonatkozó 
megállapítások fel vannak sorolva, részletezve a 
hibakódot, a kockázatot és az ajánlást. Megtalálja a 
szakértő vagy a technikus észrevételeit is.

A megállapításokat priorizáljuk, az első helyen 
felsoroljuk a biztonsági és termelési kockázatokat. 
Szűrhet a megállapítások és a műveletek, valamint a 
berendezés kritikusság, a szerviz termék és a feladat 
típusa szerint is.

Szerviz áttekintés

A nyílra kattintva 
további információkat 
talál a megállapításról.

Ide kattintva megtekintheti 
a rövidített vagy a teljes 
alkatrészstruktúrát.

A berendezésnevére 
kattintva megjelenik 
az adott Berendezés 
összes tevékenysége a 
kiválasztott időkeretben.
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Meghatározatlan állapotok
A youtKONECRANES szerviz igény oldalán felsorolják 
azokat az egyedi részegységeket, amelyek 
meghatározatlan állapotúak, és amelyek nem tartoznak 
a szerződés terjedelmébe.

Egy meghatározatlan állapot azt jelzi, hogy az 
alkatrész állapotát nem lehetett közvetlenül ellenőrizni 
szemrevételezéssel további szétszerelés és / vagy 
egyéb vizsgálati módszerek alkalmazása nélkül.

Ezek a fejlett szolgáltatások általában nem tartoznak 
a tipikus megfelelőségi és megelőző karbantartási 
ellenőrzések körébe. A konzultációs szolgáltatások 
hozzáadhatók egy szerviz programhoz, vagy önállóan is 
felajánlhatók, hogy felmérjük ezen alkatrészek állapotát.

Előfordulhat, hogy az részegységeket a Meghatározatlan 
állapot - nem tudja teljesíteni kategóriában sorolja fel. 
Ez azt jelzi, hogy a berendezés konfigurációja és / vagy 
konstrukciója miatt az alkatrész állapotát nem lehetett 
közvetlenül ellenőrizni szemrevételezéssel. Ebben az 
esetben a vizuális ellenőrzés a Szerviz  körébe tartozott, 
de nem fejeződött be.

Szerviz áttekintése

A nyílra kattintva 
további információkat 
talál a megállapításról.
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Évente egyszer, vagy szükség szerint szeretnénk 
találkozni Önnel vezetői szinten, hogy mélyrehatóan 
áttekintsük szerviz kapcsolatunkat - figyelembe véve 
az előrehaladást, a visszajelzéseket és a dokumentált 
értéket. Megbeszéljük a javaslatokat és közösen 
tervezünk.

Szerviz mutatószámok

Ez a szekció a szervizlátogatások számát, a 
munkacsomagokat, a kiszolgált berendezéseket, a 
korszerűsítéseket, a felújításokat és a kiválasztott 
időszakban elvégzett konzultációs szolgáltatásokat 
mutatja.

A Trendek grafikon feltárja a kiszolgált berendezések 
hibáit. Ebben a grafikonban megtekintheti a 
megállapítások és a műveletek  kombinációit. Az 
eredmények és a műveletek megmutatják a biztonsági 
kockázatok, a termelési kockázatok, a meghatározatlan 
körülmények, a fejlesztési lehetőségek és a 
javított elemek számát a kiválasztott időszakban. A 
megállapítások és a műveletek a szerződésbe tartozó 
egyes berendezésekre vonatkozóan is megjelennek.

Üzleti elemzés
Szűrés tetszőleges 
számú kritérium 
alapján.

Vigye az 
egérmutatót 
a sor fölé az 
összes kiszolgált 
Berendezés / 
munkacsomag 
megtekintéséhez 
az adott évben.

Tekintse meg a 
szerződés adatait.

Kattintson a berendezés 
nevére a szerviz 
tevékenységek, a 
TRUCONNECT adatok 
és a berendezés 
információk 
megtekintéséhez.
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TRUCONNECT szekció
A TRUCONNECT információinak ez a nézete a riasztások 
számát és használatát mutatja üzemóránkénta 
kiválasztott időtartam alatt. A riasztások összefoglalása 
mutatja a biztonsági riasztások számát összesen és 
berendezések szerint. Az üzemórák szerinti használat 
megmutatja az egyes berendezések üzemóráit, valamint 
az indítások számát.

Az ebben a szakaszban található információk 
segíthetnek a figyelemet igénylő berendezések pontos 
meghatározásában, és megfelelő tervek készítésében a 
költségvetés és a karbantartás terén.

Szűrés tetszőleges 
számú kritérium 
alapján.

Üzleti áttekintés
Vigye az egérmutatót 
a vonal fölé, ha meg 
szeretné tekinteni az 
összes figyelmeztetést / 
üzemórát az adott évben.

Kattintson a berendezés 
nevére a TRUCONNECT 
adatok megtekintéséhez.
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Kiadás szekció
A kiadásairól szóló információkat ebben a nézetben 
találja összesítve. Megtekintheti a szerződés költségeit, 
valamint azokat a költségeket, amelyek nem 
szerepelnek a szerződésben. Szűrhet szerviz termékek 
szerint is.

A Trendek szerviztípusonként mutatják a különböző 
szerviz termékekre költött összeget öt év alatt. Az összes 
kiadás, és a  szerviztípus szerinti kiadás kiemelhető 
egy könnyen olvasható diagramban, és eszközönként 
is fel van osztva, amely lehetővé teszi például, hogy 
mely berendezéseknél tapasztaltuk a legtöbb eseti 
hiubaelhárítást.

Üzleti elemzés
Szűrés tetszőleges 
számú kritérium 
alapján.

A színek jelzik 
a szerviztípust.

Váltás a havi 
költés nézetre.

Ha több telephelye 
van, kattintson ide az 
ügyfélszintű kiadások 
megtekintéséhez.
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Műszakos ellenőrzés
A Konecranes CheckApp a Műszakos vizsgálatokhoz 
úgy lett kialakítva, hogy segítsen a daru felhasználóinak 
gyorsan és egyszerűen rögzíteni a megállapításokat 
a műszak előtti és / vagy emelés előtti ellenőrzések 
során. Ez digitalizált és költséghatékony módot 
kínál a felhasználók számára a műszakos ellenőrzési 
adatok rögzítésére és visszakeresésére, amelyek 
felhasználhatók a belső ellenőrzéshez és a 
megfeleléshez. A műszakos ellenőrzések lefolytatása 
számos országban törvényi előírás. 
 
A műszakos ellenőrzés eredményei a yourKONECRANES.
com webhelyen érhetők el, ahol a karbantartási 
előzmények és a kiválasztott alkatrészekről a 
TRUCONNECT távfelügyelet által gyűjtött állapotadatok 
együttesen egy szélekörű áttekintő képet nyújtanak 
a berendezés állapotáról, egyetlen könnyen elérhető 
helyen. 

Ezek az adatok segítenek a karbantartási műveletek 
tervezésében, és auditálási támpontokat nyújtanak az 
elvégzett műszakos ellenőrzésekről.

A Konecranes CheckApp egy intuitív mobilalkalmazás, 
amelyet a szerviz szerződés alapján egyszerűen 
beállíthat bármely vagy az összes eszközéhez. Az 
alkalmazás ingyenesen letölthető az Apple App Store-
ból vagy a Google Play Android-berendezésekhöz.

Üzleti áttekintés
Könnyen elérhető, világos 
utasítások arról, hogy mit 
és hogyan kell ellenőrizni.

Könnyen beazonosítható 
berendezések és / vagy 
szokások, amelyek 
figyelmet igényelnek.

Jól áttekintheti a berendezéseket 
vagy a munkavédelmi eljárás 
kérdéseit, és teljes, részletes, 
naprakész nyilvántartást készíthet 
az auditáláshoz.

15 kötelező ellenőrzési pont, 
megfelelve a helyi előírásoknak. 
További helyspecifikus ügyfél-
ellenőrzési pontok hozzáadhatók.
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