Graco InSite

™

ReactorTM Oranlayıcılar için Uzaktan Raporlama Teknolojisi

İşinizi Kontrol Altına Alan Güç. Nerede Olursanız Olun.
• Basit – kullanıcı dostu, simge odaklı yazılımı öğrenmek ve takip etmek kolaydır
• Uzaktan – akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızda görüntüleyebileceğiniz gerçek zamanlı iş faaliyetine ulaşın
• Güçlü – maliyetleri azaltmaya ve sorunları önlemeye yardımcı kritik iş verilerini takip eder
• Proaktif – kurulum parametresi kanıtlayan, her iş için ayrı ayrı püskrütme verilerini kaydeder

İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.

Kritik iş verileriniz daima parmaklarınızın ucunda.
Bir iş sahasından fazlasını yönetmeniz, uygulama alanından uzakta vakit harcamanız
gerekiyorsa ya da iş sahasında olup biteni öğrenmenin daha iyi bir yolunu arıyorsanız,
cevabınız Graco InSite™’tır.
Graco InSite elektrikli ve hidrolik Reaktörler için uzaktan raporlama teknolojisidir.
Kablosuz bir cihaz yoluyla gerçek zamanlı olarak iş sahasındaki faaliyetinizi izlemenizi
ve topladığınız verileri güçlü bir iş aracı olarak kullanmanızı sağlar.
Akıllı telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan, ekibinizin uygulamasıyla ilgili
detayları ve ne zaman başladıklarını tek bakışta görün. Tüm püskürtme parametrelerinin
doğru olduğunu doğrulayın. Tam olarak kaç litre malzemenin kullanıldığını görün. Ve bunu,
olduğunuz yerden kımıldamadan tek tuşla yapın!

Daha iyi filo ve ekip yönetimi

Maliyetlerin azaltılmasında
ve tahmin edilmesinde iyileşme

• Reaktörleriniz ne zaman çalışsa, rölantiye girse yada kapansa haberiniz olsun

• Ömür sayacı kayıtlarını kullanarak ekipmanınızın bakım

• Ekibe veya Reaktöre göre verimliliği takip edin
• Manuel kullanıma dayalı hataları ve zaman kayıplarını önleyin

için hazır olduğu zamanı bilin
• Harekete geçmenize ve hızlı çalışmanıza yardım

• GPS izleme ile Reaktörlerinizi takip edin

edebilecek gerçek zamanlı, gerçeğe dayalı bilgiler her

• Reaktörlerin veya malzemelerin yetkisiz kişilerce veya iş saatleri dışında

an size ulaştırılarak, kaybedilen gelirden ve kapalı kalma

kullanımını anında haber alın

süresinden tasarruf edersiniz.

• Tanımladığınız koşullar ve parametreler için gerçek zamanlı uyarılar alın
• Önceki günün performans toplamlarını özetleyen günlük e-posta alın
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• Kırmızı, sarı ve yeşil ışıklar, makinelerin kapalı mı, rölantide mi yoksa
püskürtmedemi olduğunu tek bakışta söyler

Kullanım Hacmi ve Saatleri
• Her bir ekibin ne kadar süreyle ne kadar miktar kimyasal malzeme
püskürttüğünü görün

Sıcaklık ve Basınç Ayar Noktaları
• Koşulların iyi olduğundan emin olun

Graco InSite ile işinizin yönünü kontrol edin.
Graco InSite’ın size sunduğu veriler sayesinde, para tasarrufu sağlar, gelen işler için
daha iyi teklif verebilir ve kaybedilen ek yük ve gelirlerden tasarruf sağlayarak,
sorunlarınızı daha hızlı çözebilirsiniz.
Topladığı veriler dosyalanarak kaydedilerek, ileride püskürtme sıcaklıkları
ve basınçlarına ilişkin sorular doğarsa, tekrar destek amaçlı kullanılabilir.
En önemlisi, Graco InSite sayesinde, işleriniz sorunsuz yürüdüğünden, işçileriniz verimli
çalıştığından ve daha önemli işlerinizi halletmek için iş sahasını bırakabildiğinizden,
daha huzurlu olursunuz. Graco InSite sizi tekrar kontrolün başına geçirir. Uzaktan. Kontrol.

Daha iyi müşteri hizmetleri

Geleceğiniz için daha iyi koruma

• Sorunların uzaktan giderilmesine yardımcı olarak

• Her iş için püskürtme parametrelerini gösteren verileri ayrı

makinelerinizi daha hızlı açılır ve çalışır hale getirin

ayrı belgeleyin

• Önceki işlerinizden gerçek verileri temel alarak, ilerisi için

• Ek bir hizmet olarak müşterilerinize iş sonu raporu sunun

daha doğru iş tahminlerinde bulunun

• Ekstra ekip istihdam etme veya ﬁlonuzu genişletme
ihtiyacınızın farkında olun
• Gittiğiniz her yerden uygulama sahanızı hala kontrol
edebileceğinizi bilerek, diğer potansiyel müşterilerinizle iş
görüşmelerine katılın
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GPS ile yer tespiti
• Her bir püskürtme aracınızın gerçek GPS
konumunu görün

İş Kaydı
ve Veri Kullanım Kaydı
• Ayrıntılı raporlara erişmek ve
indirmek için simgeleri kullanın

Basit Hücresel Teknoloji
Graco InSite ekstra bir aksesuar kiti olarak satın alınabilir ve mevcut elektrikli ve hidrolik Reaktörlere kolayca takılabilir. Graco InSite,
bulutta depolanan verilerinizi yerel cep telefonu şebekesini kullanarak iletir. Verileri internet yoluyla akıllı telefonunuzda, tabletinizde veya
bilgisayarınızda görüntüleyebilirsiniz.
Veriler, iş alanı performansına
ilişkin geçerli bilgileri almayı
mümkün hale getirerek, anında
size iletilir. İş sahası yakınında
telefonlar çekmese bile, bir
bağlantı kurulduğunda iletilmek
üzere bilgi depolama sürer.

REMOTE REPORTING TECHNOLOGY

“2-Track Solutions LLC” markası ile Tanışın
Graco InSite, Graco ﬁrması ve web tabanlı araç bilgisi ve varlık takibi konusunda lider olan “2-Track Solutions LLC” ﬁrmasıyla işbirliğinin
sonucudur. Ortaklık; ekipman, donanım, yazılım geliştirme, veri depolama ve cep telefonu teknolojisi uzmanlıklarını kapsamaktadır.
Graco InSite, abonelik şeklinde alınan bir hizmettir; aboneliğiniz aylık veya yıllık olarak ödenebilir.

Sipariş Bilgileri
24T278

Graco InSite kiti

Uyumlu Reaktörler: E-20, E-30, E-XP1, E-XP2, H-25, H-40, H-50, H-XP2, H-XP3
Yaklaşık kurulum süresi: 30 dakika ila bir saat

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir. Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco ISO 9001 sertifikasına sahiptir.
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