Graco InSite

™

Fjärrapporteringsteknik för ReactorTM-doserare

Möjlighet att övervaka din verksamhet. Var du än befinner dig.
• Enkel – användarvänlig, ikonbaserad programvara som är lätt att navigera och hantera
• Fjärransluten – överför arbetsaktiviteter i realtid till din smartphone, surfplatta eller dator
• Kraftfull – spårar viktiga jobbdata som bidrar till minskade kostnader och färre problem
• Proaktiv – loggar sprutdata för varje jobb och ger information om installationsparametrar

B E P R Ö V A D K V A L I T E T. L E D A N D E T E K N I K .

Den viktiga verksamhetsinformationen finns alltid nära till hands.
Om du behöver hantera mer än en arbetsplats, vara borta från arbetsplatsen eller bara vill
ha ett bättre sätt att dokumentera vad som händer på arbetsplatsen – då heter lösningen
Graco InSite™.
Graco InSite är en fjärrapporteringsteknik för elektriska och hydrauliska Reactor-enheter.
Det gör att du kan följa vad som händer på arbetsplatsen i realtid via en trådlös enhet och
använda insamlade data i ett kraftfullt affärsverktyg.
Använd din smartphone, surfplatta eller dator för att direkt ta reda på om alla arbetslag
sprutar och vilken tid de började. Kontrollera att alla sprutparametrar är korrekt inställda.
Övervaka exakt hur många liter färg som används. Och gör detta var du än beﬁnner dig!

Bättre hantering av fordonsflottor och personal

Bättre kostnadskontroll
och kostnadsprognos

• Ta reda på om Reactor-enheterna är igång, går på tomgång eller är avstängda

• Ta reda på när utrustning behöver underhållas genom att

• Spåra produktiviteten för varje arbetslag eller Reactor-enhet
• Undvik de fel och tidsförluster som manuell loggning innebär

använda livscykelloggar
• Minska förlorade intäkter vid stillestånd genom att få enkel

• Övervaka dina Reactor-enheter via GPS-spårning

och direkt tillgång till saklig information som hjälper dig

• Ta reda på om Reactor-enheter eller material används av obehöriga eller

komma igång snabbare

används efter arbetstid
• Få realtidsaviseringar om förhållanden och parametrar som du deﬁnierar
• Få ett dagligt e-postmeddelande med en sammanfattning av gårdagens
resultat
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• Rött, gult och grönt ljus visar ögonblickligen om maskinerna är avstängda,
går på tomgång eller sprutar

Volym och tidsåtgång
• Se hur mycket kemikalier som har sprutats av varje arbetslag och hur lång
tid det tog

Temperatur- och tryckbörvärden
• Försäkra dig om att förhållandena är de rätta

Utveckla din verksamhet i rätt riktning med Graco InSite.
Informationen som loggas av Graco InSite kan hjälpa dig spara pengar, underlätta hanteringen
av offerter och ge snabbare felsökning av problem, vilket gör att omkostnader och förlorade
intäkter minskar.
Insamlade data sparas och kan sedan användas som stöd om det uppstår frågor kring
temperaturer och tryck för sprutning.
Viktigast av allt är att Graco InSite ger dig ro i sinnet, du kan se till att arbetet fortlöper smidigt,
att dina anställda är produktiva och du kan lämna arbetsplatsen för att ägna dig åt viktigare
affärsangelägenheter. Graco InSite låter dig återta kontrollen. Fjärranslutning. Kontroll.

Bättre kundservice

Bättre skydd för din framtid

• Erbjud kunderna fjärrfelsökning och hjälp dem få igång

• Erhåll dokumenterade data som visar sprutparametrar för

sina maskiner snabbare

varje jobb

• Erbjud mer exakta offerter baserade på faktiska data från

• Erbjud dina kunder en slutlig arbetsrapport som

föregående jobb

tilläggstjänst
• Ta reda på när det är dags att anställa ny personal och
utöka din fordonsﬂotta
• Schemalägg möten med potentiella kunder lättare i vetskap
om att du kan övervaka dina arbetsplatser var du än är
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GPS-tracker
• Se aktuell GPS-position för varje sprutrigg

1

Jobblogg och
dataanvändningslogg
• Använd ikoner för att komma åt och
hämta detaljerade rapporter

Det handlar helt enkelt om mobiltelefonteknik
Graco InSite kan köpas som en tillbehörssats och enkelt installeras i beﬁntliga elektriska och hydrauliska Reactor-enheter.
Dina data överförs via det lokala mobilnätet, där de skickas vidare och sparas i molnet. Du kan sedan visa dessa data på en smartphone,
surfplatta eller dator via Internet.
Data överförs i realtid vilket
innebär att du kan erhålla aktuell
information om arbetsförloppet
på varje arbetsplats. Om det inte
ﬁnns någon tillgänglig
mobilanslutning nära
arbetsplatsen, samlas
informationen in ändå och
överförs så fort en anslutning
upprättats.

REMOTE REPORTING TECHNOLOGY

Möt 2-Track Solutions, LLC
Graco InSite är resultatet av ett samarbete mellan Graco och 2-Track Solutions, LLC, en etablerad branschledare inom webbaserad
fordonsinformation och spårning av tillgångar. Genom detta samarbete förenar vi vår expertis inom utrustning, maskinvara,
programvaruutveckling, datalagring och telekomteknik. Graco InSite är en abonnemangstjänst, du kan välja att betala ditt abonnemang
månatligen eller årsvis.

Beställningsinformation
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Graco InSite-sats

Kompatibla Reactor-enheter: E-20, E-30, E-XP1, E-XP2, H-25, H-40, H-50, H-XP2, H-XP3
Ungefärlig installationstid: 30 minuter till en timme

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på den senaste tillgängliga produktinformationen vid publiceringen. Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan förvarning.

Graco är ISO 9001-certifierat.
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