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Kunder med ett underhållsavtal och/eller TRUCONNECT® 
fjärrövervakning har tillgång till yourKONECRANES.com, vår 
molnbaserade kundportal. 

Användningsdata, underhållsdata och objektsinformation 
länkas, vilket ger en tydlig insyn i händelser och aktiviteter 
under ett valt tidsintervall. Den sammanställda informationen 
för ett enskilt objekt eller en hel flotta kan snabbt visas, 
analyseras och delas. Slutsatser kan dras genom observation 
av avvikelser, mönster och trender, vilket hjälper användaren 
att fatta faktabaserade underhållsbeslut.

Avvikelser kan visas som fel, som t.ex. 
överbelastningar. Dessa händelser 
betraktas som onormala och ska 
åtgärdas så fort de inträffar. Att veta 
när en överbelastning inträffar är första 
steget till att ta reda på orsaken.

Mönster hjälper till att upptäcka samband 
mellan variabler. Återkommande 
varningar såsom överhettningar indikerar 
att utrustning måste bytas ut eller att 
processer behöver ändras.

Att analysera trender kan hjälpa till vid 
prioritering av korrigerande åtgärder 
och investeringar. Dataanalyser över tid 
gör det lättare att planera förebyggande 
underhåll.

Översikt

Din serviceinformation - rationaliserad
yourKONECRANES rationaliserar datatillgången genom 
att arrangera stora informationsvolymer – inklusive 
inspektions- och underhållsresultat, TRUCONNECT-data 
och -varningar, objektslistor och servicekostnader – i 
lättlästa diagram och tabeller på en enskild plats. 

Du  kan se felhistorik och prioriterade objekt enligt 
bestämda kriterier för en snabb översikt över 
problemområden för en enda utrustning eller hela flottan. 

Portalen erbjuder också alternativ för arkivering och 
hämtning av data, inklusive dokumentuppladdningar och 
elektroniska rapporter lämpliga för utskrift. Dessutom 
ger yourKONECRANES en möjlighet för kunder att få 
automatiskt e-postmeddelanden om tillgängliga rapporter.
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Här kan du söka objekt 
eller servicebegäran.

Här kan du ändra tidsperioden 
för vad som visas.

Om du har flera olika 
anläggningar - kan du klicka 
här för att ändra vilken 
anläggning skall visas.

Verksamhetsgranskningar 
utförs med hjälp av 
informationen som finss här.

Tillgång till mer 
information om 
de data du ser på 
yourKONECRANES såväl 
som vanliga frågor.

Klicka på pilen för att 
öppna sektionen.

Du kan komma åt 
din profil här för att 
ändra aviseringar och 
språkinställningar.

Rundtur i korthet

Servicegenomgångar utförs 
med hjälp av informationen 
som finns här.

Här kan du komma åt 
Konecranes STORE.
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Sidan Översikt visar öppna risker inklusive antalet 
öppna säkerhetsrisker, öppna produktionsrisker 
och TRUCONNECT status som kräver omedelbar 
uppmärksamhet.

Om en risk har identifierats för en komponent och en 
reparation inte är avslutad, anses felet vara öppet.

Öppna TRUCONNECT-risker visar antalet komponenter 
som har en planerad livslängd (DWP) eller kvarvarande 
livslängd under 10 %.

Servicegranskning och rapporter visar antalet 
servicebesök, objekt som underhålls och totala resultat 
för dessa tillgångar under den valda tidsramen.

Översikt

Detta avsnitt visar 
antalet öppna 
säkerhetsrisker och 
produktionsrisker.

Avsnittet Kran Service 
visar dig samma 
kategorier som menyn.

Objekt-översikten visar 
snabbt hur många av 
de totala tillgångarna 
som är överens och har 
TRUCONNECT.

Filtrera via valfritt 
antal kriterier.

Här kan du komma åt 
Konecranes STORE.

Detta avsnitt visar 
komponenter med 
kritiskt och lågt 
kondition samt 
total säkerhets- och 
produktionsvarningar 
på TRUCONNECT-
anslutna objekt.

Du kan gå till din 
Servicegransknings-
information här och ladda 
ner servicerapporter.
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Sidan Objekt ger dig en flottvy som kan sorteras efter 
prioritet, objektets kriticitet, datum och alfabetiskt. 
Sortera efter prioritet ger dig en tydlig visning av 
säkerhets- och produktionskritiska problem.

Vyn för tillgångsrapport erbjuder flera rapportalternativ 
som öppna risker, servicehistorik, materialhistorik och 
serviceutgifter. Alla rapporter delade på tillgång och kan 
genereras i PDF eller Excel.

Objekt

TRUCONNECT

Ljusgrå ikon = ingen information 
skickad inom de senaste 48 timmarna

Mörkgrå ikon = information skickad 
inom de senaste 48 timmarna

Detta fönster kommer 
att ändras beroende på 
filtret.Här kan du 

generera 
objektsrapporten 
till en PDF- eller 
Excel-fil.

Sortera objekt efter prioritet, 
objektskritik eller alfabetiskt.Gå till vyn för objektsrapporter.

Välj parametrarna för hur objekten 
ska visas. Till exempel – antalet 
säkerhetsrisker, antalet öppna offerter 
eller TRUCONNECT-data såsom 
största minskning av DWP-värde.

Ändra rapporttypen här. Du kan till 
exempel välja Öppna risker, Servicehistorik 
Materialhistorik och serviceutgifter.

Filtrera efter valfritt 
antal kriterier.



yourKONECRANES.com guide  6

Sidan Aktivitet ger en översikt över avslutade
serviceaktiviteter inom den valda tidsramen samt 
TRUCONNECT-varningar. Aktiviteter kan filtreras enligt 
resultat, åtgärder, typ av varning och serviceprodukter, 
objektets kriticitet och komponent.

Aktivitet
Filtrera via 
valfritt antal 
kriterier.

Göra en servicebegäran.

Utöka visningen för 
mer information.

Klicka för 
information om 
servicegranskning.

Färger anger typen 
av upptäckt.
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Kalendern visar serviceaktiviteter som en 
kalendervisning. Servicestatus visas med hjälp av 
färgkodning och en filtreringsfunktion anger aktiviteter 
efter utrustningskriticitet, serviceprodukt och typ av 
uppgift. Klicka på en månad för att se en detaljerad 
lista över serviceaktiviteter.

Servicekalender

Färger indikerar status: grönt inkluderar alla avslutade, godkända och stängda serviceförfrågningar; 
gult visar service som pågår, grått är planerad framtida service och rött är en öppen 
serviceförfrågan där det planerade datumet har passerat förfallodagen med fem dagar eller mer.

Filtrera efter valfritt antal kriterier. Ändra år.

Klicka på datumet för att se 
information om detta servicebesök.

Klicka på månadens 
namn för att 
se en lista över 
serviceaktiviteter och 
information om dem.
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Avsnittet om serviceavtal innehåller information om 
avtalet och serviceplanen för avtalet. I 

Avtalsinformation kan du hitta detaljerna i ditt avtal 
med Konecranes. Kontaktinformation, serviceprodukter 
och tillgångar enligt avtal ingår här. 

I avtalets serviceplan kan du enkelt kontrollera tidigare 
och kommande tjänster för varje tillgång per år.

Serviceavtal

Du kan ändra året här.

Filtrera efter 
valfritt antal 
kriterier.

Ladda ner 
en pdf 
med denna 
information.

Klicka på objekts namn för all relaterad 
information inklusive aktivitet, 
TRUCONNECT och tillgångsinformation.

Klicka på punkterna för 
att se information om 
serviceförfrågan.

Gå till vy över avtalets serviceplan.
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Sidan Dokument visar dokument som har lagts 
till under den valda tidsramen. Dessa inkluderar 
inspektionsrapporter och manuellt uppladdade filer. 
Filer kan laddas ner och du kan också lägga till egna 
dokument. Endast lagligt obligatoriska dokument är 
automatiskt tillgängliga. Alla online-rapporter finns 
tillgängliga i sektionen Servicegranskning.

Dokument  
och rapporter

Filtera efter 
dokumenttyp.

Du hittar dina 
servicerapporter 
i motsvarande 
serviceförfrågan 
som finns i avsnittet 
Tjänstgranskning.

Ladda ner dokument.

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® fjärrövervakning använder 
sensorer för att samla in information – som drifttid, 
motorstarter, arbetscykler och nödstopp. Broms- och 
omriktarövervakning
är också tillgängligt.

Att analysera och identifiera avvikelser, mönster och 
trender i TRUCONNECT-data hjälper dig att fatta 
välgrundade underhållsbeslut och prioritera åtgärder.

Insamlad data varierar beroende på objektetsmärke 
och modell men täcker vanligtvis kondition och 
förväntad livslängd för kritiska komponenter, körtid, 
lyft last, motorstart, arbetscykler och nödstopp. 
Ytterligare TRUCONNECT-alternativ gör det möjligt 
för vissa objekt att utrustas med lyftbroms och / eller 
inverterövervakning.

Översikt

Översiktsavsnittet ger en snabb överblick över 
öppna TRUCONNECT-artiklar samt varningar och 
konditionsförändring. 

TRUCONNECT

Detta avsnitt visar 
totala säkerhets- och 
produktionsvarningar 
för TRUCONNECT-
objekt och 
konditionsförändring.

Öppna TRUCONNECT-risker 
visar antalet komponenter som 
har en designarbetsperiod 
(DWP) eller återstående 
livslängd under 10% kvar. 



yourKONECRANES.com guide  11

TRUCONNECT-sida för en tillgång

Sammanfattning

Sammanfattning innehåller de viktigaste artiklarna som 
kräver uppmärksamhet i varje kategori.

Den kortaste aktuella livslängden för en komponent 
hämtas från avsnittet konditionsövervakning. Dessa 
värden kommer att förändras över tiden på grund av 
skillnader i komponenternas slitstyrka och varierand 
krananvänndning, eftersom dessa kan påskynda slitaget 
betydligt. Effekterna av användningen beskrivs närmare 
i avsnittet Operativ statistik.

Det kumulativa antalet varningar under 
granskningsperioden hämtas från avsnittet Varningar. 
Detaljer ges i Pareto-analysen av varningar.

Från avsnittet Driftsstatistik läggs det aktuella viktigaste 
problemet som kan påverka kranens säkra drift eller 
kondition till sammanfattningen.

TRUCONNECT Klicka här för att ladda ner rapporten.

Detta avsnitt innehåller de 
viktigaste artiklarna som kräver 
uppmärksamhet i varje kategori.

Ändra datumintervallet.

Detta avsnitt visar det 
kumulativa antalet varningar 
under granskningsperioden.

Kondition visar det mest aktuella 
problemet som kan påverka 
kranens säkra drift eller kondition.
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Kondition sektionen
Övervakningen visar det aktuella konditionen för 
komponenterna, alla risker relaterade till säkerhet 
och produktion och beräknad kvarvarande livslängd 
baserat på användningshistorik. Övervakning av 
kondition kan också användas för att kontrollera 
frekvens för byte av komponenter, vilket ger en tydlig 
indikation av kommande underhållsbehov och hur 
förändringar i kranförarens agerande kan påverka 
komponenternas livslängd.

Informationen kan användas för att planera
och schemalägga förebyggande underhåll för 
att minska antalet oplanerade driftstopp och för 
förbättrad säkerhet.

TRUCONNECT

Lyftets DWP är beräkningen av lyftets återstående 
livslängd samt en indikation på återstående 
utmattningslivslängd på maskinerikomponenterna. 
När DWP-värdet närmar sig noll ska lyftanordningen 
genomgå total översyn eller bytas ut.

Del visar den beräknade återstående livslängden 
för bromsen. När värdet närmar sig noll bör hela 
den elektromagnetiska skivbromsen bytas och 
skobromsen eller skivbromsen av typ typ inspekteras.

Del visar den beräknade återstående livslängden för 
lyftkontaktorer - upp / ner-riktning, snabb hastighet 
och bromskontaktorer. När värdet närmar sig noll 
bör kontaktorer bytas. Servicelivslängden påverkas 
direkt av lyftanordningens användningshastighet och, 
framför allt av jogging / inching.
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Varnings sektion
Överbelastning
En lyftöverbelastning uppstår när en lyft över nominell 
kapacitet görs eller försöks. Det periodiska diagrammet 
visar antalet överbelastningar. Det kumulativa 
diagrammet är den löpande summan hittills. 

Nödstopp
När du använder en styrenhet så registreras ett 
nödstopp om operatören använder e-stop knappen 
medan lyften är i rörelse. Ett e-stopp registreras 
också när lyften är i rörelse uppåt eller nedåt och 
strömförsörjningen eller kontrollen avbryts, när lyften 
körs till gränslägesbrytaren eller när styrenhetens 
batteriet är lågt. 

Det periodiska diagrammet i enskild objektsvy visar 
livslängden på bromsen i antal e-stopp. Lyftbromsen slits 
50 gånger snabbare vid nödstopp än vid normala stopp.

Motorns övertemperatur
En lyftmotor övertemperatur registreras varje 
gång lyftmotorn slutar fungera på grund av ett 
övertemperaturförhållande. Det periodiska diagrammet 
visar antalet övertemperaturer. Det kumulativa 
diagrammet är den löpande summan hittills. 

TRUCONNECT

Pareto-analysen visar och rankar de viktigaste 
orsakerna till varningar relaterade till kranens 
säkerhet och användbarhet.

Dessa indikerar en säkerhetsrisk för kranen eller dess 
drift. Säkerhetskritiska risker kan inkludera nödstopp, 
överbelastning och bromsfel.

Dessa indikerar produktionsrisker som leder till 
kranstopp eller produktionsstopp. Produktionskritiska 
risker kan inkludera motoröverhettning, fel i 
växelriktaren och fel i styrsystemet.
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Driftsstatistik
Driftsstatistik visar hur olika driftmönster påverkar 
kranens säkra drift och skick och livslängden för kritiska 
komponenter.

Driftsmönster kan påverka livslängden och säkerheten 
för enskilda komponenter avsevärt. Det här avsnittet 
visar också skillnader i användningshastighet mellan 
olika lyftar och de efterföljande skillnaderna i deras 
återstående livslängd.

Detta avsnitt är designat för att främja lämplig drift 
för att uppnå optimala resultat när det gäller säkerhet, 
livslängd och underhållskostnader för kraninvestering.

TRUCONNECT

Detta avsnitt visar antalet driftstimmar under 
granskningsperioden med en belastning.

Detta avsnitt visar kranens eller den 
individuella lyftens produktionsvolym.

Anger antalet starter med både 
inverterstyrda och 2-växlade motorer 
och hastighetsförändringar med 
2-hastighetsmotorer.

Diagrammet visar det kumulativa antalet 
nödstopp per period och bromsens 
livslängdstrend.

Lastspektrumet i lastavsnittet visar hur nära 
den nominella belastningen lyften används i 
genomsnitt.

Diagrammet visar förhållandet mellan låg- och 
höghastighetsdrift av en 2-hastighetsmotor 
och antalet övertemperaturepisoder under 
samma period.
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Efter ett servicebesök utför vi en Servicegranskning för 
att gå igenom öppna rekommendationer och offerter, 
svara på frågor och planera nästa steg. Det finns flera 
sätt att se denna information på yourKONECRANES – 
det finns en länk till Servicegranskning på huvudmenyn, 
du hittar en länk på Översiktssidan och aktivitetssidan.

Informationen på Servicebegäran kommer att 
diskuteras under servicegranskningen för att hjälpa 
till att förklara resultat, granska öppna offerter och 
rekommendera och planera nästa steg.

Kund- och serviceinformation

I detta avsnitt listas informationen från servicebesöket 
inklusive serviceprodukter, teknikerns namn, 
kontaktinformation och datum.

Sammanfattning

Denna sektion markerar resultaten och åtgärderna 
från servicebesöket. Här listas säkerhetsrisker, 
produktionsrisker, ej fastställda risker, 
förbättrningsmöjligheter, reparerade komponenter 
och om tillgängligt - offerter och avböjda artiklar-. Ett 
diagram visar resultat och åtgärder per utrustning och 
detaljerna om dessa resultat listas nedan. Offerter för 
arbete kan bifogas här och laddas ner.

Servicegranskning

Lägg till / visa bilagor.

Ladda ner eller dela 
servicerapporten via 
e-post.

Visa serviceinformation 
inklusive avtalstyp och 
Konecranes-kontakt.

Sammanfattning av 
resultat och åtgärder 
för den ifyllda 
serviceförfrågan i lättläst 
färgkodat format.

Filtrera efter valfritt antal kriterier.



yourKONECRANES.com guide  16

Objektsinformation
I detta avsnitt listas objekten i servicebegäran. Resultaten 
för varje objekt listas tillsammans med information som 
felkoder, risker och rekommendationer. Du hittar också 
kommentarer från inspektören eller teknikern.

Resultatet prioriteras med säkerhets- och 
produktionsrisker listade först. Du kan också filtrera 
efter resultat och åtgärder samt objektkriticitet, 
serviceprodukt och uppgiftstyp.

Servicegranskning

Klicka på pilen för att 
se mer information 
relaterad till upptäckten.

Du kan också se kort 
komponentstruktur 
eller komplett 
komponentstruktur 
genom att klicka här.

Genom att klicka på 
objektets namn visas alla 
aktiviteter för den objektet 
under den valda tidsramen.
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Obestämda förhållanden
Sidan Servicebegäran i yourKONECRANES listar enskilda 
komponenter som har ett obestämt skick och som inte 
omfattas av ditt avtal.

Ett obestämt skick indikerar att komponenttillståndet 
inte kunde verifieras direkt genom visuell inspektion 
utan ytterligare demontering och / eller användning av 
andra inspektionsmetoder.

Dessa avancerade tjänster ingår i allmänhet 
inte i  obligatoriska kraninspektioner och 
förebyggandeunderhålls inspektioner. 
Konsultationstjänster kan läggas till i ett serviceprogram 
eller erbjudas fristående för att bedöma tillståndet hos 
dessa komponenter.

Du kan också se komponenter listade som Obestämt 
skick - kan inte slutföras. Detta indikerar att 
komponentvillkoret inte kunde verifieras direkt genom 
visuell inspektion på grund av tillgångskonfiguration 
och / eller hinder. I det här fallet var den visuella 
inspektionen en del av tjänstens omfattning men den 
slutfördes inte.

Servicegranskning

Klicka på pilen för att 
se mer information 
relaterad till upptäckten.
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En gång om året, eller efter behov, vill vi träffa dig på 
ledningsnivå för en djupgående utvärdering av vårt 
serviceförhållande - titta på framsteg, feedback och 
dokumenterat värde. Vi diskuterar rekommendationer 
och planerar gemensamt.

Servicenycketal

Detta avsnitt visar antalet servicebesök, arbetspaket, 
genomgången utrustning, moderniseringar, 
eftermonteringar och konsulttjänster som utförts under 
den valda tidsperioden.

Diagrammet Trender visar hittade fel för arbetspaket 
och servade objekt. I detta diagram kan du se alla 
kombinationer av resultat och åtgärder. Resultat och 
åtgärder visar antalet säkerhetsrisker, produktionsrisker, ej 
fastställda risker, förbättringsmöjligheter och reparerade 
komponenter för den valda tidsperioden. Resultat och 
åtgärder visas också för varje utrustning i avtalet.

Verksamhetsgranskning

Filtrera efter 
valfritt antal 
kriterier.

Håll muspekaren över 
raden för att se det 
totala antalet servade 
objekt / arbetspaket 
under motsvarande år.

Visa din avtalsinformation.

Klicka på tillgångens namn 
för att se serviceaktiviteter, 
TRUCONNECT-data och 
tillgångsinformation.
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TRUCONNECT section
Denna vy av din TRUCONNECT-information visar antalet 
varningar och användning per drifttimmar för den 
valda tidsperioden. En sammanfattning av varningar 
visar antaler säkerhetsvarningar totalt och per objekt. 
Användning per drifttimme visar drifttimmar för varje 
utrustning samt antalet starter.

Informationen i det här avsnittet kan hjälpa dig att hitta 
anslutna objekt som behöver uppmärksammas och göra 
lämpliga planer för budgetering och underhåll.

Filtrera med 
valfritt antal 
kriterier.

Verksamhetsgranskning
Håll muspekaren över raden för 
att se varningar / drifttimmar 
under motsvarande år.

Klicka på utrustningens 
namn för att visa 
TRUCONNECT-Information.
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Utgifter
I den här vyn får du information om dina utgifter. 
Du kan titta på avtalskostnader samt kostnader som 
inte ingår i ditt avtal. Du kan också filtrera efter 
serviceprodukt.

Trender per servicetyp visar beloppet som spenderats 
på olika serviceprodukter under en femårsperiod. Totala 
utgifter och utgift per servicetyp markeras i ett lättläst 
diagram och är också uppdelat efter utrustning, så att du 
t.ex. kan se vilka utrustningar som har det högsta antalet 
jourservicebesök.

Verksamhetsgranskning

Filtrera via 
valfritt antal 
kriterier. Färger anger 

servicetypen.

Byt till månadsvy.

Om du har flera 
anläggningar klicka 
här för att se utgifter 
på anläggningsnivå.
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Daglig inspektion
Konecranes CheckApp för daliga inspektioner 
har utformats för att snabbt och enkelt hjälpa 
kranoperatörer att registrera sina resultat när de utför 
inspektioner före skift och/eller före lyft. Det ger dig 
ett digitaliserat och kostnadseffektivt sätt att registrera 
och hämta daglig inspektionsdata som kan användas för 
internrevision. Dagliga inspektioner är lagstadgade krav 
i flera länder. 
 
Dagliga inspektionsposter är tillgängliga på 
yourKONECRANES kundportal, där de kombineras 
med underhållshistorik och objektsdata som samlats 
in från utvalda komponenter med TRUCONNECT 
fjärrövervakning, detta ger en omfattande bild av 
ett objekts kondition på en lättillgänglig plats. Datan 
hjälper till att planera underhållsåtgärder och ger ett 
granskningsspår av utförda dagliga inspektioner.

Dessa data hjälper till att planera underhållsåtgärder 
och ger en granskningsspårning av utförda dagliga 
inspektioner.

Konecranes CheckApp är en intuitiv mobilapplikation 
som enkelt kan ställas in för alla eller alla dina 
tillgångar enligt vårt serviceavtal. Appen kan laddas 
ner gratis i Apple App Store eller från Google Play för 
Android-enheter.

Verksamhetsgranskning
Lätt att komma åt, tydliga 
instruktioner om vad och 
hur man ska kontrollera.

Lätt att identifiera 
tillgångar och / eller 
praxis som behöver 
uppmärksamhet.

Få en bra bild av objekt 
eller säkerhetsförfaranden 
och kompletta, detaljerade, 
uppdaterade register för 
revisionsbehov.

15 obligatoriska kontrollpunkter, i 
enlighet med lokala bestämmelser. 
Ytterligare platsspecifika 
kundkontrollpunkter kan läggas till.
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