BLIJF EEN STAP VOOR MET
HICONNECT

HAAL HET MAXIMALE UIT UW
WAGENPARK, PRODUCTEN EN UW MENSEN
Als wagenparkbeheerder moet u concurrerend blijven in een lastige markt. Toch staat u
voor de uitdaging om de echte prestaties van uw Hiab producten in het veld te zien.
Hiab HiConnect™ is een “Connected Service” waarmee
u een stap voor bent met de nieuwe intelligente “next
generation data” welke u nieuwe inzichten geeft en u helpt
de efficiëntie, productiviteit en de veiligheid van uw
wagenpark en uw medewerkers te vergroten.
Met HiConnect ontvangt u real-time data met
betrekking tot de werking en conditie van uw product.
Een zeer gebruiksvriendelijk web portaal geeft u
ongekende mogelijkheden voor controle over uw
werkzaamheden. De mogelijkheden om de prestaties
en veiligheid te verbeteren, evenals het vermijden van
onverwachte stilstandtijd zijn nu binnen handbereik.
HiConnect is beschikbaar voor alle producten met
connectiviteit en welke voorzien zijn van de

connectiviteit sticker. Beschikbaarheid en
functionaliteit kunnen per markt verschillen.
Raadpleeg de locale Hiab organisatie voor meer
informatie.
De gratis versie geeft u toegang tot een aantal
geweldige functies, zoals een real-time overzichtskaart
met uw Hiab producten en de aankomende service
intervallen. Het enige dat u hoeft te doen is registreren
op: www.hiab.com/hiconnect-registration
HiConnect Premium geeft u toegang tot alle
functionaliteiten met betrekking tot Hiab
product data, wagenpark overzichten en
prestaties.

De meerwaarde die u krijgt uit HiConnect
Verbeterde prestaties
Duidelijkheid verkrijgen hoe het product is gebruikt, op
welke locaties, hoeveel, op welke tijdstippen en met
welke capaciteit.
• Vergroot de uptime
• Optimaliseer productiviteit
• Optimaliseer gebruik en inzet

Veiliger werken van bedienaars
Stop onveilig bedienen van producten door het krijgen
van inzichten in gebruiksoverzichten en real-time
meldingen
• Minimaliseer het misbruik van uw producten
• Verleng de levensduur van het product
• Verbeteren van de veiligheidscondities

Controle over de service intervallen
In een zeer gebruiksvriendelijk web portaal kunt u uw
product onderhoudshistorie inzien, volgende service
interval gebaseerd op een onderhoudsplan en real-time
tellers gebaseerd op actueel gebruik.
• Verlengen van de levensduur van het product
• Verbeteren van service intervallen
• Voorkom onverwachte stilstandtijd

Voorkom ongelukken
door verkeerd gebruik
van het product

Verbeter de prestaties
van de bedienaar en
voorkom misbruik

Mogelijkheid om je
product real-time te
traceren

Voorkomen van
onverwachte stilstandtijd
door onveilige bediening

Praktijk voorbeeld

Goed

Gemiddeld

Slecht

Kosten per levering
Kosten per minuut tijdens levering
Kosten per maand
Stilstandtijd tijdens levering
Errors en meldingen

Actueel overzicht van wagenpark inzet en bedienaar
prestaties voor een groot Europees transport bedrijf. Een
diepgaande analyse van de data gaf inzichten om het gedrag
van bedienaars te beïnvloeden om daarmee substantiële
kostenbesparingen te creëren en gevaarlijke situaties te
voorkomen.
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Efficiëntie + Veiligheid + Geleidelijkheid

In dit voorbeeld uit de praktijk is de schatting dat het
verbeteren van alle bedienaars naar een goed niveau
een besparing van €3.1 Miljoen zou kunnen opleveren
met daarnaast een reductie van 800 ton CO2
emissies.

Hoe werkt het:
Sensoren verzamelen data hoe en wanneer het product
bediend wordt. De data wordt verzameld en opgeslagen
in de “cloud”.
In een zeer gebruiksvriendelijk portaal welke te openen
is op elk mobiel apparaat of computer is de data
real-time inzichtelijk.
Gebruikers kunnen de locatie, status en hoe het product
gebruikt wordt, inzien.
De data wordt gepresenteerd in een eenvoudig te
begrijpen en gebruiksvriendelijk overzicht
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Daarna wordt de data gebruikt om actie te ondernemen
om de veiligheid, productiviteit of efficiëntie te verbeteren.
Wagenparkbeheerders kunnen inzien welk product
onderhoud behoeft en deze plannen om onverwachte
stilstandtijd te voorkomen.
HiConnect™ helpt om te bepalen hoe het product ingezet
wordt om hiermee deze efficiënter te kunnen gebruiken en
daarmee brandstofkosten te kunnen besparen.

Bezoek voor meer informatie
hiab.nl

BUILT TO PERFORM
Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en
lossystemen, intelligente services, slimme en verbonden
oplossingen voor het wegtransport. Het aanbod van Hiab
omvat toonaangevende laad- en losapparatuur, waaronder
autolaadkranen van HIAB, EFFER en ARGOS, LOGLIFT- en
JONSERED-bosbouw- en recyclingkranen, MOFFETT- en
PRINCETON-meeneemvorkheftrucks, MULTILIFT-portaalarm- en haarkarmsystemen, laadkleppen onder de merken
ZEPRO, DEL en WALTCO. Als industrieel pionier en met een
75-jarige historie om trots op te zijn streeft Hiab ernaar om
de preferred partner en solution provider voor zijn klanten te
zijn en vorm te geven aan de toekomst van intelligent laden
en lossen.
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