Graco InSite

™

Technologia zdalnego raportowania dla dozowników ReactorTM

Kontroluj swój biznes. Gdziekolwiek jesteś.
• Prosto – łatwe do opanowania oprogramowanie oparte na ikonach
• Zdalnie – przekazuje w czasie rzeczywistym informacje o wykonywanych zadaniach, które możesz obejrzeć
na smartfonie, tablecie lub komputerze
• Skutecznie – monitoruje najważniejsze dane o wykonywanych zadaniach, pomagając w ograniczeniu kosztów
i unikaniu problemów
• Proaktywnie – rejestruje dane natrysku dla każdego zadania, dokumentując parametry instalacyjne

UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.

Najważniejsze informacje biznesowe zawsze w zasięgu ręki.
Jeśli musisz zarządzać kilkoma zleceniami jednocześnie, przebywasz poza miejscem
wykonywania zadania lub szukasz lepszego sposobu rejestracji przebiegu zadania –
Graco InSite™ jest rozwiązaniem stworzonym dla Ciebie.
Graco InSite to technologia zdalnego raportowania dla elektrycznych i hydraulicznych urządzeń
Reactor. Pozwala śledzić przebieg realizacji zadań w czasie rzeczywistym poprzez urządzenie
bezprzewodowe i wykorzystuje zebrane dane jako skuteczne narzędzie biznesowe.
Wystarczy jeden rzut oka na ekran smartfona, tabletu czy komputera, aby sprawdzić,
czy wszyscy pracownicy wykonują w danej chwili prace natryskowe i o której godzinie zaczęli.
Sprawdź, czy wszystkie parametry natrysku są prawidłowe. Monitoruj, ile litrów materiału
zużywa się w danej chwili. I rób to niezależnie od tego, gdzie akurat jesteś!

Lepsze zarządzanie flotą i załogą

Lepsza kontrola i prognoza kosztów

• Zobacz, czy Twoje maszyny pracują, są na biegu jałowym czy są wyłączone

• Bądź na bieżąco z terminami konserwacji dzięki

• Śledź wydajność według ekipy lub według Reactora
• Unikaj błędów i straty czasu związanych z ręczną rejestracją czynności

zastosowaniu dzienników eksploatacji
• Ograniczaj straty przychodów i czas przestojów dzięki

• Śledź swoje Reactory za pomocą technologii GPS

rzeczowym i łatwo dostępnym informacjom w czasie

• Wykrywaj użycie urządzeń bądź materiałów w sposób nieuprawniony

rzeczywistym, które pomogą Ci szybko reagować na

lub po godzinach pracy

pojawiające się problemy

• Odbieraj w czasie rzeczywistym powiadomienia o określonych warunkach
i parametrach
• Odbieraj codzienne e-maile podsumowujące zadania wykonane
poprzedniego dnia
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• Czerwone, żółte i zielone sygnalizatory pozwalają w mgnieniu oka stwierdzić,
czy maszyny są wyłączone, pracują na biegu jałowym, czy wykonują natryski

Ilość i godziny użytkowania
• Zobacz, ile materiału wykorzystała do natrysku dana ekipa
i ile czasu jej to zajęło

Punkty ustawienia temperatury i ciśnienia
• Upewnij się, czy warunki są odpowiednie

Kontroluj kierunek swojego biznesu dzięki Graco InSite.
Informacje rejestrowane przez Graco InSite to dane, które pozwolą Ci oszczędzić pieniądze,
pomogą precyzyjniej formułować oferty i szybciej rozwiązywać problemy, ograniczając
niepotrzebne straty przychodów.
Dane gromadzone przez program można wykorzystać jako pomoc, gdy pojawią się wątpliwości
dotyczące temperatury i ciśnienia natrysku.
Co najważniejsze, Graco InSite daje spokój ducha, że realizacja Twoich zadań przebiega
bezproblemowo, pracownicy są wydajni, a Ty możesz opuścić miejsce zlecenia, aby zająć się
ważniejszymi sprawami. Graco InSite daje Ci pełną kontrolę. Zdalną kontrolę.

Lepsza obsługa klienta

Lepsza ochrona na przyszłość

• Pomaga zdalnie eliminować problemy i szybciej

• Przekazuje udokumentowane dane wyszczególniające

przywracać maszyny do eksploatacji

parametry dla każdego zadania

• Pozwala dokładniej szacować koszty zadań w oparciu

• W ramach usługi dodatkowej generuje raport końcowy

o dane z wcześniejszych realizacji

dla klientów
• Określa czas, kiedy należy zatrudnić dodatkowych
pracowników lub powiększyć bazę sprzętową
• Pozwala planować spotkania z potencjalnymi klientami,
wiedząc, że w każdej chwili możesz sprawdzić przebieg
wykonywanych zadań
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Lokalizator GPS
• Sprawdź lokalizację GPS każdej maszyny
natryskowej

Dziennik realizacji zadań
i dziennik użycia danych
• Użyj ikon, aby otwierać i pobierać
szczegółowe raporty

To prosta technologia komórkowa
Graco InSite można nabyć jako zestaw akcesoriów i łatwo zainstalować na istniejących elektrycznych i hydraulicznych urządzeniach Reactor.
Program działa na zasadzie transmisji danych przy użyciu sieci komórkowej, przy czym dane są przekazywane i przechowywane w chmurze.
Dane te można następnie przeglądać przez Internet na smartfonie, tablecie lub komputerze.
Dane są przekazywane w czasie
rzeczywistym, co pozwala
uzyskiwać aktualne dane
z miejsca wykonywania danego
zadania. Jeśli w pobliżu miejsca
realizacji zadania nie działa
żadna sieć komórkowa,
informacje będą gromadzone
i zostaną przekazane z chwilą
ustanowienia połączenia.

REMOTE REPORTING TECHNOLOGY

Poznaj 2-Track Solutions, LLC
Graco InSite to efekt współpracy między Graco a 2-Track Solutions, LLC, uznanym liderem w dziedzinie technologii internetowego
monitorowania pojazdów i obiektów. Współpraca pozwala połączyć wiedzę fachową w zakresie urządzeń, sprzętu komputerowego,
rozwoju oprogramowania, przechowywania danych i technologii komórkowej. Graco InSite to usługa oparta na abonamencie;
abonament można opłacać miesięcznie lub rocznie.

Informacje wymagane do zamówienia
24T278

Zestaw Graco InSite

Obsługiwane Reactory: E-20, E-30, E-XP1, E-XP2, H-25, H-40, H-50, H-XP2, H-XP3
Przybliżony czas instalacji: 30 minut do 1 godziny

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.
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