Graco InSite

™

Technologie voor externe rapportage voor ReactorTM-machines

Uw activiteiten onder controle. Waar u ook bent.
• Eenvoudig – gebruiksvriendelijke software met pictogrammen, gemakkelijk aan te leren en op te volgen
• Mobiel – op uw smartphone, tablet of computer kunt u de projectactiviteiten in real-time volgen
• Krachtig – houdt cruciale projectgegevens bij die kunnen helpen om de kosten te verlagen en problemen te voorkomen
• Proactief – registreert spuitgegevens per project en verschaft zo een bewijs van de installatieparameters

B E W E Z E N K W A L I T E I T. T O O N A A N G E V E N D E T E C H N O L O G I E .

Cruciale bedrijfsinformatie ligt altijd binnen handbereik.
Als u meerdere werkplekken moet leiden, niet altijd aanwezig bent op de werkplek of gewoon
een betere manier zoekt om te registreren wat er op de werkplek gebeurt, dan is Graco InSite™
de oplossing voor u.
Graco InSite is een technologie voor externe rapportage voor elektrische en hydraulische
Reactors. Met deze technologie kunt u via een draadloos toestel alle activiteit op de werkplek in
real-time volgen en de geregistreerde gegevens gebruiken als een belangrijke business tool.
Met een blik op uw smartphone, tablet of computer kunt u zien of al uw ploegen aan het
spuiten zijn en om hoe laat ze begonnen zijn. Controleer of al uw spuitparameters correct zijn.
Ga na hoeveel gallons er precies gebruikt werden. En doe dit waar je ook bent!

Beter beheer van uw apparatuur en uw medewerkers

Betere kostenbeheersing en ramingen

• Weet wanneer uw Reactors actief zijn, stilstaan of uitstaan

• Weet wanneer uw materieel een onderhoudsbeurt nodig

• Volg de productiviteit van uw ploeg of Reactor
• Vermijd fouten en tijdsverspilling door manuele registratie

heeft door de levenscyclus te registreren
• Verlies minder inkomsten en voorkom stilstandtijd dankzij

• Volg uw Reactors via GPS

feitelijke informatie die u in real-time binnen handbereik

• Herken niet-toegelaten gebruik of gebruik na de werkuren van Reactors

heeft en die u snel weer operationeel maakt

of materialen
• Ontvang waarschuwingen in real-time over omstandigheden en parameters
die u instelt
• Ontvang dagelijks een e-mail met een samenvatting van alle activiteiten van
de dag voordien
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• Rood, geel en groen geven onmiddellijk aan of de machines uitstaan,
stilstaan of aan het spuiten zijn

Volume en gebruiksuren
• Ga na hoeveel chemicaliën elke ploeg heeft gespoten en hoe lang
zij daarover gedaan hebben

Temperatuur- en drukinstellingen
• Verzeker u ervan dat de omstandigheden optimaal zijn

Bepaal de richting die uw bedrijf uitgaat met Graco InSite.
De informatie die Graco InSite voor u registreert, kan u helpen om geld te besparen,
nauwkeurigere prijsoffertes te maken voor uw projecten en problemen sneller op te lossen.
Zo bespaart u op overheadkosten en verliest u minder inkomsten.
De verzamelde gegevens worden opgeslagen en kunnen worden gebruikt als ondersteuning,
mochten er ooit vragen komen over spuittemperaturen en -druk.
En het allerbelangrijkste: Graco InSite geeft u de gemoedsrust dat uw projecten vlot verlopen,
dat uw arbeiders productief zijn en dat u de werkplek kunt achterlaten om u bezig te houden
met belangrijkere taken binnen uw onderneming. Graco InSite geeft u de controle terug.
Mobiel. Controle.

Betere klantenservice

Betere bescherming voor uw toekomst

• Helpt problemen van afstand op te lossen en

• Beschik over gedocumenteerde gegevens met

laat uw machines sneller operationeel zijn.

spuitparameters voor elk project

• Geef nauwkeurigere projectramingen op basis

• Bied uw klanten een deﬁnitief projectrapport als een

van feitelijke gegevens van vroegere projecten

aanvullende service
• Kom te weten wanneer het tijd is om extra medewerkers
in dienst te nemen of extra apparatuur aan te kopen
• Plan afspraken met potentiële klanten in de wetenschap
dat u uw werkplekken overal kunt controleren, waar u
ook bent
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• Gebruik de pictogrammen om
gedetailleerde rapporten te
raadplegen en te downloaden

1

GPS-lokalisatie
• Bekijk de huidige gps-locatie van elke
spuitinstallatie

Het is eenvoudige mobiele technologie
Graco InSite is verkrijgbaar als een accessoirekit en kan gemakkelijk worden geïnstalleerd op elektrische en hydraulische Reactors.
Het werkt door uw gegevens via het lokale draadloze netwerk te versturen naar de cloud, waar ze dan worden opgeslagen.
U kunt uw gegevens vervolgens bekijken op uw smartphone, tablet en computer via het internet.
De gegevens worden in real-time
naar u doorgestuurd, waardoor u
actuele informatie over de
prestaties op de werkplek kunt
ontvangen. Als er in de buurt
van de werkplek geen mobiel
netwerk beschikbaar is, wordt
de informatie bewaard en
doorgestuurd wanneer er
verbinding kan worden gemaakt.

REMOTE REPORTING TECHNOLOGY

Maak kennis met 2-Track Solutions, LLC
Graco InSite is een samenwerking tussen Graco en 2-Track Solutions, LLC, een gevestigde leider op het gebied van webgebaseerde
voertuiginformatie en tracering van bedrijfsmiddelen. De samenwerking combineert expertise op het gebied van apparatuur, hardware,
softwareontwikkeling, gegevensopslag en mobiele technologie. Graco InSite is een dienst voor abonnees; uw abonnement kan maandelijks
of jaarlijks betaald worden.

Bestelinformatie
24T278

Graco InSite kit

Compatibele Reactors: E-20, E-30, E-XP1, E-XP2, H-25, H-40, H-50, H-XP2, H-XP3
Geschatte installatietijd: 30 minuten tot 1 uur

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving
wijzigingen door te voeren.
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