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Kunder med vedlikeholdsavtale og / eller TRUCONNECT® 
fjernovervåking har tilgang til yourKONECRANES.com, vår 
skybaserte kundeportal.

Bruksdata, vedlikeholdsdata og objektdetaljer er koblet 
sammen, noe som gir en fullstendig oversikt over hendelser og 
aktiviteter over et valgt tidsintervall. Samlede data kan vises, 
analyseres og deles raskt for hvert enkelt objekt eller hele 
flåten. Man får en oversikt ved å observere uregelmessigheter, 
mønstre og trender, og hjelpe brukerne med å ta veloverveide 
vedlikeholdsbeslutninger. 

Uregelmessigheter kan vises som feil, for 
eksempel overbelastning. Disse hendelsene 
anses å være unormale og bør gås igjennom 
umiddelbart når de oppstår. Å vite når en 
overbelastning oppstår er det første trinnet i 
å identifisere årsaken.

Mønstre hjelper med å avsløre forholdet 
mellom variabler. For eksempel indikerer 
tilbakevendende varsler som overoppheting, 
hvor endringer i utstyr eller prosess kan 
være ønskelige.

Det å studere trender kan bidra til 
å prioritere korrigerende tiltak og 
investeringer. Analyse av endringer i data 
over tid gjør at forebyggende vedlikehold 
blir stadig mer gjennomførbart.

Introduksjon

Servicedataene dine - strømlinjeformet

yourKONECRANES strømlinjeformer datatilgang ved å 
organisere store mengder informasjon - inkludert funn for 
inspeksjon og vedlikehold, TRUCONNECT-data og varsler, 
ressurslister og tjenesteforbruk - i lettleste grafer og 
diagrammer på ett sted.

Du kan se feilhistorikk og prioriterte eiendeler i henhold til 
valgte kriterier for en rask oversikt over smertepunkter for 
en enkelt eiendel eller over hele flåten.

Portalen tilbyr også alternativer for arkivering og 
henting av data, inkludert opplasting av dokumenter og 
elektroniske rapporter som er egnet for utskrift. I tillegg 
gir yourKONECRANES  deg en mulighet for å motta 
automatiske e-postvarsler om tilgjengelige rapporter. 
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Du kan søke etter 
objekter eller 
serviceforespørsler her.

Endre tidsperioden.

Hvis du har flere lokasjoner 
- kan du klikke her for å 
endre hvilken lokasjon du 
ønsker å se på.

Business Reviews 
gjennomføres ved 
hjelp av informasjonen 
som finnes her.

Få tilgang til mer 
informasjon om 
dataene du ser, på 
yourKONECRANES, samt 
ofte stilte spørsmål.

Klikk på pilen for å 
ta deg til den delen.

Du kan få tilgang til 
profilen din her for å 
endre varslings- og 
språkinnstillinger.

Rask tur

Service Reviews 
gjennomføres ved 
hjelp av informasjonen 
som finnes her.

Her kan du få tilgang til 
Konecranes STORE.
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Oversiktssiden viser åpne punkter inkludert åpne 
sikkerhetsrisiko, produksjonsrisiko og TRUCONNECT-
statuser som krever øyeblikkelig oppmerksomhet.

Hvis det er identifisert en risiko for en komponent og en 
reparasjon ikke er fullført, anses feilen som åpen.

Åpne TRUCONNECT-punkt viser antall komponenter 
som har restlevetid (DWP) under 10% som kritisk og de 
med en DWP under 30% så lav.

Service Review  og rapport-delen viser antall 
servicebesøk, objekter som det har vært utført service 
på og totale funn på disse objektene i den valgte 
tidsrammen.

Oversikt

Denne delen 
viser antall åpne 
risikopunkter 
rundt sikkerhet og 
produksjon.

Seksjonen kranservice 
viser deg de samme 
kategoriene som menyen.

Oversikten “Flåtevisning” 
viser raskt hvor mange 
av objektene som er 
under avtale og har 
TRUCONNECT.

Filtrer etter et 
hvilket som helst 
antall kriterier.

Her kan du 
få tilgang til 
Konecranes STORE.

Denne delen viser 
komponenter med 
kritisk og dårlig 
tilstand, samt total 
sikkerhets- og 
produksjonsvarsler 
på TRUCONNECT-
tilkoblede objekter. 

Du kan gå til informasjonen 
om Service Review her - se og 
laste ned servicerapporter.
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Siden “objekter” gir deg en flåtevisning som kan 
sorteres etter prioritet, objekt kritikalitet, dato og 
alfabetisk. Sortering etter prioritet gir deg et klart syn 
på sikkerhet og produksjonskritiske problemer.

Visningen Objekt rapport tilbyr flere rapportalternativer, 
for eksempel åpne risikoer, servicehistorikk, 
materialhistorikk og serviceutgifter. Alle rapporter delt 
på objekter og kan genereres i PDF eller excel.

Objekter

TRUCONNECT

Lysegrå ikon = ingen data sendt de 
siste 48 timene

Mørkegrå ikon = data er sendt i løpet 
av de siste 48 timene 

Dette vinduet endres 
basert på filteret.

Her kan du 
generere objekt 
rapporten i en 
PDF- eller Excel-fil.

Sorter objekter etter prioritet, 
objekts kritikalitet eller alfabetisk.Gå til objekt rapport visningen.

Velg parametrene for hvordan du skal 
vise objektene. For eksempel - antall 
sikkerhetsrisikoer, antall åpne tilbud 
eller TRUCONNECT-data, for eksempel 
det største fallet i DWP-verdi.

Endre rapporttypen her. Du kan for 
eksempel velge Åpen risiko, Servicehistorie, 
materiellhistorie og service forbruk.

Filtrer etter et hvilket 
som helst antall kriterier.



yourKONECRANES.com guide  6

Aktivitetssiden gir en oversikt over fullførte 
serviceoppdrag i den valgte tidsrammen, samt 
TRUCONNECT-varsler. Oppdragene kan filtreres 
i henhold til funn, handlinger, varslingstype og 
serviceprodukter, objekt kritikalitet og komponent.

Aktivitet
Filtrer etter et 
hvilket som helst 
antall kriterier.

Foreta en serviceforespørsel.

Utvid visningen for 
mer informasjon.

Klikk for informasjon 
om Service Review 
gjennomgang.

Farger indikerer 
typen funn.
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Siden Servicekalender viser servicesaktiviteter i en 
kalendervisning. En fargekodelogikk viser service 
status, og filtrering lar deg se aktiviteter etter objekt 
kritikalitet, serviceprodukt og oppgavetype. Ved å 
klikke på en måned kan du se en detaljert liste over 
serviceaktiviteter.

Servicekalender

Farger indikerer status: grønt inkluderer alle fullførte, godkjente og lukkede 
serviceforespørsler; gult pågår; grå er planlagt i fremtiden; og rødt er en åpen 
serviceforespørsel der den planlagte datoen er fem dager eller mer etter forfall.

Filtrer etter et hvilket som helst antall kriterier. Endre året.

Klikk på datoen for å se 
detaljer om servicebesøket.

Klikk på månedens 
navn for å se 
en liste over 
serviceaktiviteter 
og deres detaljer.
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Serviceavtalsdelen inneholder informasjon om avtalen 
og serviceplanen for avtalen.

I avtaleinfo kan du finne detaljene i avtalen din med 
Konecranes. Kontaktinformasjon, serviceprodukter og 
objekt under avtale er inkludert her.

I Avtalens serviceplan kan du enkelt sjekke tidligere og 
kommende service for hvert objekt per år. 

Serviceavtaler

Du kan endre året her.

Filtrer etter et 
hvilket som helst 
antall kriterier.

Last ned en 
pdf av denne 
informasjonen.

Klikk på objektnavnet for all relatert 
informasjon, inkludert aktivitet, 
TRUCONNECT og objektinformasjon.

Klikk prikkene for å se detaljer 
om serviceforespørsel.

Gå til oversikten for plan av serviceavtale.
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Dokumentsiden viser dokumenter som er lagt til i 
løpet av den valgte tidsrammen. Disse inkluderer 
inspeksjonsrapporter og manuelt opplastede filer. Filer 
kan lastes ned, og du kan også legge til dine egne 
dokumenter. Bare lovpålagte dokumenter er automatisk 
tilgjengelige. Alle online-rapporter er tilgjengelige i 
Service Review-delen.

Dokumenter  
og rapporter

Filtrer etter 
dokumenttype.

Du finner 
Servicerapportene 
dine i den tilsvarende 
serviceforespørselen, 
som du finner i delen 
Service Review.

Klikk for å laste 
ned 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 Fjernovervåking samler inn tilstand, bruk 
og driftsdata fra kontrollsystemer og sensorer på et 
objekt og gir varsler om visse uregelmessigheter.

Å analysere og identifisere avvik, mønstre og 
trender i TRUCONNECT-data hjelper deg med å ta 
veldokumentert vedlikeholdsbeslutninger og prioritere 
handlinger.

Innsamlede data varierer avhengig av merke og modell, 
men dekker vanligvis tilstand og forventet levetid for 
kritiske komponenter, driftstid, løftet last, motorstart, 
arbeidssyklus og nødstopp. Ytterligere TRUCONNECT-
alternativer gjør at enkelte objekter kan utstyres med 
heisebrems og / eller omformerovervåking.

Oversikt

Oversiktsseksjonen gir et raskt blikk på 
åpne TRUCONNECT punkter, samt varsler og 
tilstandsendring.

TRUCONNECT

Denne delen viser 
totale sikkerhets- og 
produksjonsvarsler på 
TRUCONNECT-objekter 
og endring av tilstand.

Åpne TRUCONNECT 
punkter viser antall 
komponenter som har 
en design arbeidsperiode 
(DWP) eller gjenværende 
levetid under 10%.
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TRUCONNECT-side for et objekt

Sammendrag

Sammendraget inneholder hovedelementene som 
krever oppmerksomhet i hver kategori.

Den korteste nåværende levetiden til en komponent 
hentes fra Tilstandsovervåking-delen. Disse verdiene 
vil endres over tid på grunn av forskjeller i slitasje på 
komponenter og forskjellige kranoperasjonsmønstre, 
da disse kan akselrere slitasjehastigheten betydelig. 
Effektene av driften er beskrevet nærmere i delen 
driftsstatistikk.

Det samlede antallet varsler i gjennomgangsperioden 
hentes fra delen varsel. Detaljer er gitt i Pareto-
analysen av varslene.

Fra delen Driftsstatistikk legges det viktigste problemet 
som kan påvirke sikker drift eller tilstanden til kranen til 
sammendraget.

TRUCONNECT Klikk her for å laste ned rapporten.

Denne delen inneholder 
hovedelementene som krever 
oppmerksomhet i hver kategori.

Endre datoperioden.

Denne delen viser det 
samlede antallet varsler i 
gjennomgangsperioden.

Tilstand viser det nåværende 
viktigste problemet som 
kan påvirke sikker drift eller 
tilstanden til kranen.
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Tilstandsseksjon
Tilstandsovervåking viser den nåværende tilstanden 
til komponentene, eventuelle risikoer knyttet til 
sikkerhet og produksjon, og estimert gjenværende 
levetid basert på brukshistorikken. Tilstandsovervåking 
kan også brukes til å sjekke utskiftningsfrekvensen 
for komponentene, som gir en klar indikasjon på 
kommende vedlikeholdsbehov og hvordan endringer i 
operatørens handlinger påvirker komponenters levetid.

Denne informasjonen kan brukes til å planlegge og 
tidsbestemme forebyggende vedlikehold for å forbedre 
sikkerheten og redusere uplanlagt nedetid.

TRUCONNECT

Talje DWP er beregningen av den gjenværende 
levetiden til heisen og en indikasjon på gjenværende 
utmattelseslevetid for maskinkomponentene. Når 
DWP-verdien nærmer seg null, skal heisen overhales 
eller byttes ut.

Del viser den beregnede gjenværende levetiden til 
bremsen. Når verdien nærmer seg null, skal hele 
den elektromagnetiske skivebremsen byttes og 
skobremsen eller skivebremsen av typen thrustor 
inspiseres.

Avsnitt viser beregnet gjenværende levetid for 
heisekontaktorer - opp / ned retning, hurtig og 
bremsekontaktorer. Når verdien nærmer seg null, bør 
kontaktorer byttes. Levetiden er direkte påvirket av 
bruken av heisen og, mest betydning har unødvendig 
stort antall start og stopp.
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Varslingsseksjon
Overbelastning
En overlast oppstår når en last er over nominell 
kapasitet eller forsøkt løftet. Det periodiske diagrammet 
viser antall overbelastninger. Den kumulative grafen er 
det totalt antall til dags dato. 

Nødstopp
Når du bruker et tablå, registreres et nødstopp hvis 
operatøren ktiverer nødstoppknappen mens heisen er i 
bevegelse. En nødstopp registreres også når heisen er 
i bevegelse i retning opp eller ned og strømforsyningen 
eller styringer blir avbrutt, når endebryter for heisen 
betjenes, eller når batteri radiosender går tomt. 

Det periodiske diagrammet i visning av enkelt objekt 
viser levetiden til bremsetiden når det gjelder antall 
e-stopp. Heisbremsen slites 50 ganger raskere ved 
nødstopp enn ved normale stopp.

Overtemperatur for motor
En overtemperatur registreres hver gang heismotoren 
slutter å fungere på grunn av for høy temperatur. Det 
periodiske diagrammet viser antall overopphetinger. Den 
kumulative grafen er det totale antallet til dags dato. 

TRUCONNECT

Pareto-analysen viser og rangerer de viktigste 
årsakene til varsler relatert til kranens sikkerhet og 
brukervennlighet.

Disse indikerer en sikkerhetsrisiko for kranen eller 
dens drift. Sikkerhetskritiske risikoer kan omfatte 
nødstopp, overbelastning og bremsefeil.

Disse indikerer produksjonsrisiko som resulterer i 
kranstopp eller produksjonsstans. Produksjonskritiske 
risikoer kan omfatte motoroveroppheting, inverterfeil 
og feil i kontrollsystemet.
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Driftsstatistikk
Driftsstatistikk viser hvordan forskjellige 
kranoperasjonsmønstre påvirker sikker drift og tilstand 
på kranen og levetiden til kritiske komponenter.

Driftsmønstre kan påvirke levetiden og sikkerheten til 
enkelte komponenter betydelig. Denne delen viser også 
forskjeller i brukshastighet mellom forskjellige heiser og 
de påfølgende forskjellene i gjenværende levetid.

Denne delen er utformet for å fremme passende 
drift for å oppnå optimale resultater når det gjelder 
sikkerhet, levetid og vedlikeholdskostnader for 
kraninvesteringene.

TRUCONNECT

Denne delen viser antall driftstimer i 
tidsinntervallet med belastning.

Denne delen viser produksjonsvolumet til 
kranen eller heisverkene.

Indikerer antall starter med både inverterstyrte 
og 2-trinns motorer, og hastighetsendringer 
med 2-trinns motorer.

Grafen viser det kumulative antallet nødstopp 
per periode og levetiden for bremsen.

Lastspekteret i lastavsnittet viser i gjennomsnitt 
hvor tett opp til merket last kranen brukes.

Diagrammet viser forholdet mellom lav og 
fullfart på en 2-trinns motor og antall episoder 
med overtemperatur i samme periode.
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Etter et servicebesøk utfører vi en servicegjennomgang 
for å gå gjennom åpne anbefalinger og tilbud, svare på 
spørsmål og planlegge neste trinn. Det er flere måter 
å se denne informasjonen på dine KONECRANES - det 
er en lenke til Service Review fra hovedmenyen, du kan 
finne en lenke på oversiktssiden og aktivitetssiden.

Denne informasjonen på siden serviceforespørsel vil 
bli diskutert under Service Review for å forklare funn, 
gjennomgå åpne tilbud og anbefale og planlegge 
neste trinn.

Kunde- og serviceinformasjon

Detaljer om servicebesøket, inkludert serviceprodukter, 
teknikernavn, kontaktinformasjon og datoer, er oppført 
i denne delen.

Sammendrag

Denne seksjonen belyser funnene og handlingene fra 
servicebesøket. Sikkerhetsrisiko, produksjonsrisiko, 
ubestemte forhold, forbedringsmuligheter, reparerte 
gjenstander og hvis tilgjengelig - tilbud og avviste 
varer - er oppført. En graf viser funn og handlinger 
etter objekt, og detaljene i disse funnene er oppført 
nedenfor. Tilbud for nødvendig arbeid kan legges ved 
her og lastes ned.

Service Review

Legg til / vis vedlegg.

Last ned eller del 
servicerapporten 
via e-post.

Vis serviceinformasjon 
inkludert avtaletype og 
Konecranes-kontakt.

Oppsummering av funn og 
handlinger for den fullførte 
serviceforespørselen i 
lettlest fargekodet format.

Filtrer etter et hvilket som helst antall kriterier.
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Objektdetaljer
Objektene i serviceforespørselen er oppført i denne delen. 
Funnene for hvert objekt er oppført sammen med detaljer 
som feilkode, risiko og en anbefaling. Du vil også finne 
kommentarer fra inspektør eller tekniker.

Funn prioriteres med risiko for sikkerhet- og produksjon 
først. Du kan også filtrere etter funn og handlinger, 
i tillegg til kritikalitet, serviveproduktprodukt og 
oppgavetype.

Service Review

Klikk på pilen for å 
se mer informasjon 
relatert til funnet.

Du kan se kort 
komponentstruktur eller 
fullstendig komponentstruktur 
ved å klikke her.

Ved å klikke på objektets navn vil 
du se alle aktivitetene i den valgte 
tidsrammen for det spesifikt.
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Ubestemte tilstander
Siden serviceforespørsel i yourKONECRANES viser 
individuelle komponenter som har en ubestemt tilstand 
og som ikke inngår innenfor rammen av din avtalen.

En ubestemt tilstand indikerer at komponenttilstanden 
ikke kunne verifiseres direkte gjennom visuell 
inspeksjon uten ytterligere demontering og / eller bruk 
av andre inspeksjonsmetoder.

Disse serviceproduktene er vanligvis ikke inkludert 
i typiske serviceavtaler. Konsultasjonstjenester kan 
legges til i en serviceavtale eller tilbys på frittstående 
basis for å vurdere tilstanden til disse komponentene.

Du kan også se komponenter oppført som Ubestemt 
tilstand - ikke kontrollert. Dette indikerer at 
komponenttilstanden ikke kunne verifiseres direkte 
gjennom visuell inspeksjon som et resultat av 
objektkonfigurasjon og / eller hindring. I dette tilfellet 
var den visuelle inspeksjonen en del av servicens 
omfang, men den ble ikke fullført.

Service Review

Klikk på pilen for å 
se mer informasjon 
relatert til funnet.



yourKONECRANES.com guide  18

En gang i året, eller etter behov, ønsker vi å møte 
deg på ledernivå for en grundig gjennomgang av 
serviceavtalen - se på fremgang, tilbakemeldinger 
og dokumentert verdi. Vi diskuterer anbefalinger og 
planlegger i fellesskap.

Service KPIer

Denne delen viser antall servicebesøk, arbeidsoppdrag, 
betjente objekter, moderniseringer, ettermontering 
og konsultasjonstjenester utført i løpet av den valgte 
tidsperioden.

Trender-grafen avslører feil som er funnet for 
arbeidsordrer og objekter som betjenes. Du kan se 
hvilken som helst kombinasjon av funn og handlinger 
i denne grafen. Funn og handlinger viser antall 
sikkerhetsrisiko, produksjonsrisiko, ubestemte forhold, 
forbedringsmuligheter og reparerte objekter for den 
valgte tidsperioden. Funn og handlinger vises også for 
hvert objekt i avtalen.

Business Review
Filtrer etter 
et hvilket som 
helst antall 
kriterier.

Hold markøren 
over linjen for å se 
antall objekter vi har 
utført service på  / 
arbeidsoppdrag i det 
tilsvarende året.

Se avtaleinformasjonen din.

Klikk på objektets navn 
for å se serviceaktiviteter, 
TRUCONNECT-data og 
objekt informasjon.
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TRUCONNECT-seksjonen
Denne visningen av TRUCONNECT-informasjonen 
viser antall varsler og bruk etter driftstimer for den 
valgte tidsperioden. Et varselsammendrag viser antall 
sikkerhetsvarsler totalt og etter objekt. Bruk etter 
driftstid viser driftstid for hvert objekt, samt antall 
starter.

Informasjonen i denne delen kan hjelpe deg med å 
finne tilkoblede objekter som trenger oppmerksomhet 
og lage hensiktsmessige planer for budsjettering og 
vedlikehold.

Filtrer etter 
et hvilket som 
helst antall 
kriterier.

Business Review Hold markøren over linjen for 
å se totale varsler / kjøretimer 
i det tilsvarende året.

Klikk på objekt navn for 
å se TRUCONNECT data.
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Kostnadsdelen
Kostnadsinformasjonen din er oppsummert i denne 
visningen. Du kan se på avtalekostnader så vel som 
kostnader som ikke er i avtalen din. Du kan også filtrere 
etter serviceprodukter.

Trender etter servicetype viser beløpet brukt på 
forskjellige serviceprodukter over en femårsperiode. 
Totalt forbruk og forbruk etter servicetype er uthevet i et 
lettlest diagram og er også delt opp etter objekt, slik at 
du for eksempel kan se hvilke objekt som har hatt flest 
utkallinger.

Business Review
Filtrer etter 
et hvilket som 
helst antall 
kriterier. Farger angir 

serviceetypen.

Bytt til månedlig 
utgiftsvisning.

Hvis du har flere 
lokasjoner, klikk her 
for å se kostnadene 
på kundenivå.



yourKONECRANES.com guide  21

Daglig inspeksjon 
Konecranes CheckApp for daglig inspeksjon er designet 
for å hjelpe kranbrukere raskt og enkelt å registrere 
funnene sine når de utfører inspeksjoner før skift 
og / eller før heis. Det gir brukerne en digitalisert og 
kostnadseffektiv måte for registrering og henting av 
daglige inspeksjonsdata som kan brukes til intern 
revisjon og overholdelse. Daglige inspeksjoner er 
lovpålagt i flere land. 
 
Daglige inspeksjonsjournaler er tilgjengelige 
på yourKONECRANES.com, kombinert med 
vedlikeholdshistorikk og tilstandsdata samlet 
fra utvalgte komponenter med TRUCONNECT 
fjernovervåking, gir en omfattende oversikt over 
tilstanden til et objekt på ett lett tilgjengelig sted.

Disse dataene hjelper til med å planlegge 
vedlikeholdstiltak og gir et revisjonsspor av utførte 
daglige inspeksjoner.

Konecranes CheckApp er en intuitiv mobilapplikasjon 
som enkelt kan konfigureres for objektene dine under 
vår serviceavtale. Appen kan lastes ned gratis på Apple 
App Store eller fra Google Play for Android-enheter.

Business Review
Lett tilgjengelig, klare 
instruksjoner om hva og 
hvordan du sjekker.

Lett å identifisere 
objekt og / 
eller praksis 
som trenger 
oppmerksomhet.

Få et godt overblikk over objekter 
eller sikkerhetsprosedyre 
problemer, fullstendige, 
detaljerte, oppdaterte poster for 
revisjonsbehov.

15 obligatoriske kontrollpunkter, 
i samsvar med lokale forskrifter. 
Ytterligere lokasjonsspesifikke 
kundekontrollpunkter kan legges til.
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