
TRANSFORMAȚI PROVOCĂRILE ÎN OPORTUNITĂȚI CU VISIONLINK 

 + Unified Fleet: Gestionați locația flotei și vă asigurați că utilajele sunt alimentate și funcționează.

 + Unified Service: Vizualizați starea utilajelor, planificați lucrările de întreținere și vă asigurați că
inspecțiile sunt documentate.

 + Unified Productivity: Verificați dacă utilajele funcționează la eficiența optimă. 

Măsurați și urmăriți greutatea și volumul.

MANAGEMENTUL 
FLOTEI

MANAGEMENTUL 
MENTENANȚEI

+  Locație

+  Contor orar

+   Timp ralanti

+  Consum de combustibil

+  Informații despre operarea

    utilajelor

+   Stare utilaje

 +  Coduri de eroare

 +  Rezultate analize de ulei

 +  Documentație referitoare la 

     inspecțiile efectuate

+  Monitorizare cicluri

     de funcționare

+  G reutate și volum

+  P roductivitate proiecte

 + ® VisionLink , cea mai completă soluție de management al flotei, colectează
datele generate de utilaje și vi le prezintă într-un mod ușor de folosit.

 + Examinați datele și obțineți imaginea completă a flotei, inclusiv locația, starea 
și productivitatea utilajelor, astfel încât să puteți lua decizii informate.

Informații cu un grad mare de acuratețe, actualizate în funcție de tipul de 
abonament.

 +

PERFORMANȚA ȘANTIERULUI

GENERAȚIA URMĂTOARE  
MONITORIZAREA UTILAJELOR
ȘI MANAGEMENTUL FLOTEI

®VISIONLINK
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OBȚINEȚI MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE

Aflați mai multe detalii despre cele trei aplicații VisionLink:

MANAGEMENTUL 
PRODUCTIVITĂȚII

Vizitați www.myvisionlink.com sau contactați dealer-ul Cat local pentru mai multe informații
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ACUM CU VISIONLINK
 +    Generați tablouri de bord personalizabile, cu capacități de raportare dinamică

+    Obțineți informații pentru a lua decizii cheie care vă ajută să creșteți profitul
+    Navigați cu ușurință atât prin interfața disponibilă, cât și pe dispozitive mobile
+    Îl utilizați și în limba română

+ UNDE SUNT UTILAJELE MELE?

+ CÂND SUNT ÎN FUNCȚIUNE?

+ CUM ÎMI POT AJUTA OPERATORII?

+ CUM POT FI MAI PRODUCTIV?

CU SIGURANȚĂ AVEȚI ÎNTREBĂRI

MĂRIREA PRODUCTIVITĂȚII
 

CONTROLUL COSTURILOR
 

ÎMBUNĂTĂȚIȚI PERFORMANȚA OPERATORILOR

OPERARE SIGURĂ
 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISIONLINK ARE RĂSPUNSURI
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+   Creșteți gradul de utilizare pentru că veți ști dacă, unde,
      când și cum este folosit fiecare utilaj
+   Vă ajută să ofertați și să programați proiectele viitoare 
+   Gestionați întregul șantier printr-o singură interfață

+   Monitorizați și reduceți timpul la ralanti și consumul
      de combustibil
+   Eliminați utilajele care nu sunt productive
+   Gestionați lucrările de service pentru a evita opririle
      accidentale

+  Îmbunătățiți perfomanța operatorilor prin identificarea 
     oportunitaților de formare
+  Comparați productivitatea și timpul la ralanti realizate de 
     fiecare operator și motivați-l să-și îmbunătățească activitatea

+  Sunteți informat despre acțiuni nesigure în șantier, chiar
     dacă nu sunteți acolo
+  Acționați rapid pentru a preveni accidentele și pentru a
     identifica oportunitățile de formare ale operatorilor


