HICONNECT -

UTEN KOSTNADER FOR DINE PRODUKTER
Hiab HiConnect™ er den første tilkoblede tjenesten vi lanserer. Det betyr at
du kan være et skritt foran med neste
generasjon av intelligente tjenester. Ved
å aktivere ny innsikt, hjelper det deg å
øke effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten ytterligere.
Med HiConnect får du sanntidsinformasjon om Hiab-utstyrets drift og tilstand. Den praktiske og enkle nettportalen gir deg en enestående kontroll
over arbeidet ditt. Muligheten for å
forbedre ytelsen og sikkerheten din og
unngå unødvendig driftsstans er nå innen rekkevidde.
HiConnect gir deg fri tilgang til flotte
funksjoner,oversikt over enhetene dine, så
vel som kommende servicebehov. Alt du
trenger å gjøre er å registrere deg på
www.hiab.com/nb-NO/hiconnectregistration/

HiConnect Premium gir deg tilgang til
informasjon om utstyret ditt, oversikt over
alle produktene dine og fullstendig
status.

HiConnect er tilgjengelig for alle tilkoblede produkter og er merket med symbolet for tilkobling.
Tilgjengelighet og funksjonalitet kan variere mellom markedene. Kontakt din lokale Hiab-forhandler.

Sammenligning mellom HiConnect og HiConnect Premium
Funksjon

HiConnect

HiConnect Premium

Kjøretøy: oversikt og grupper

✓

✓

Kjøretøy: oversikt og kart

✓

✓

Kjøretøyets operative statestikk og brukerdata

✓

Bruk av enheten, trender og grafer

✓

Bruk av enheten; Besøk på stedet (kraner og
krokløfter)

✓

Enhetsoversikt
• Tilgjengelige detaljer
• Tilpassbar kjøretøyidentifikasjon
• Nyere varslinger
• Kommende vedlikeholdsdatoer
• KPI for drift og ytelse
• Plassering, rute og tidslinje

✓

✓

Begrenset historie og tidslinje

Full historikk og gratis tidslinje

✓

Tilgang til meldinger

Full historikk og gratis tidslinje

Tilgang til trender

✓

Tilgang til ytelser
(kun lastebilkraner)

✓
✓

Tilgang til vektlogg (kun krokløfter)

(krever veie systemer)

✓

Informasjon om vedlikehold av utstyr:
overskredet serviceintervall, fremtidige
vedlikeholdsbehov og service historikk

✓

Flåte melding; aktive meldinger,
varslingsstatistikk, historikk og
abonnementsstyring (e-post)

✓

Flåte rapport: Ukesrapport med generell
information,abonnementsstyring (e-post)

✓

Dateeksport til CVS

✓

HiConnect API
Instillinger

✓
Flere språk, gruppehåndtering
og flere tilpassninger for bedre
anvendelighet

Gå till www.hiab.com/nb-NO/hiconnect-registration/
Tilgjengelighet og funksjonalitet kan variere mellom markedene.
Kontakt ditt lokale Hiab-salgsselskap.

hiab.no

Flere språk, gruppehåndtering
og flere tilpassninger for bedre
anvendelighet
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Full visning: vedlikeholdsplan,
kommende service dato,
historikk og service teller

Tilgang til service

