MED HIAB HICONNECT
ER DU ET SKRITT FORAN

NYE MULIGHETER FOR UTSTYRET
DITT OG DINE KOLLEGAER

Det er et tøft marked, og som bedriftseier og eier av en eller flere biler må du takle
konkurransen. Du står overfor en utfordring når du ser den faktiske kapasiteten til
Hiab-produktene dine.
Hiab HiConnect™ er en tilkoblet tjeneste som lar deg
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 få du sanntidsinformasjon om ditt
Hiab utstyr, drift og tilstand. Den praktiske og
enkle nettportalen gir deg enestående kontroll over
arbeidet ditt, og muligheten til å forbedre ytelse,
sikkerhet og unngå unødvendig driftsstans er nå
innen rekkevidde.
HiConnect er tilgjengelig for alle tilkoblede

produkter og er merket med tilkoblingssymbolet
som vises på neste side. Tilgjengelighet og
funksjonalitet kan variere mellom markedene.
Kontakt ditt lokale Hiab-salgsselskap.
Gratisversjonen inneholder flotte funksjoner, som
oversikt over enhetene dine og informasjon om
kommende servicebehov. Alt du trenger å gjøre er å
registrere deg på www.hiab.com/nb-NO/
hiconnect-registration/
HiConnect Premium gir deg tilgang til
informasjon om utstyret ditt, oversikt over
alle produktene dine og fullstendig status.

Verdien du får av HIConnect
Forbedret ytelse
Forstå hvordan utstyr har blitt brukt, hvor, hvilke
tider og med hvilken kapasitet.
• Økt uttnytelse
• Forbedret produktivitet
• Optimalisert bruk og utnyttelse

Tryggere sjåfører
Minimere skader gjennom å få informasjon i
sanntid fra ditt Hiab produkt
• Sikrere sjåfører, minsker skader
• Øker utstyrets levetid
• Forbedrer sikkerhetes

Kontroll over behovet for vedlikehold
Kontroll over behovet for vedlikehold Du kan nå
enkelt se utstyrets servicehistorikk, kommende
service basert på serviceplan og faktisk bruk.
• Øker utstyrets levetid
• Optimaliser behovet for service
• Unngå uventet driftstopp

Forhindre ulykker
forårsaket av feil bruk av
utstyr.

Øke operatørens
effektivitet og forhindre
misbruk av utstyret.

Spor utstyret ditt i
sanntid.

Forhindre uventet
driftsstans på grunn av feil
bruk.
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Effektivitet + sikkerhet + jevnhet

Faktisk sammendrag av bruken og førerkapasiteten til et stort
europeisk lastebilfirma En dypere analyse av dataene gjør det
mulig å målrette og påvirke førerens kjøring for å skape
betydelige kostnadsbesparelser og unngå potensielt farlige
situasjoner.

Denne vurderingen konkluderte med at å utvikle alle
selskapets sjåfører til å operere på et godt nivå, ville
gi kostnadsbesparelser på 3,1 millioner euro og
redusert CO2-utslipp med 800 tonn per år.

Hvordan fungerer det:
Enhetens sensorer samler informasjon om hvordan
enheten brukes. De innsamlede dataene blir behandlet
og lagret i skytjenesten.
Informasjonen kan enkelt leses av via mobil, datamaskin
med oppdatering i sanntid.
Brukere kan se plasseringen og statusen til utstyret og
hva operatørene deres gjør.
Informasjonen vises i et lettforståelig format som hjelper
oss å forstå ytelsen til enheter og brukere.
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Dataene blir deretter brukt til å iverksette tiltak for å
forbedre sikkerhet, effektivitet og produktivitet.
Flåteledere kan se når utstyret kan trenge service og
planlegge deretter for å minimere driftsstans.
HiConnect hjelper deg med å forstå bruksgraden av utstyr
og muliggjør dermed mer effektiv ressursbruk og minimering
av drivstoffkostnader.

For å lære mer, besøk hiab.no

BUILT TO PERFORM
Hiab er verdens ledende leverandør av utstyr, intelligente tjenester og sammenkoblede løsninger for
godshåndtering for veitransport. Hiabs klasseledende godshåndteringutstyr inkluderer HIAB, EFFER og
ARGOS lastekraner, LOGLIFT og JONSERED skogsog -gjenvinningskraner, MOFFETT og PRINCETON
påhengstrucker, MULTILIFT liftdumpere og krokløftere,
og bakløftere under varemerkene ZEPRO, DEL og
WALTCO. Hiab er et foregangsselskap med en stolt
75-årig historie bak seg. Hiabs mål er å være kundenes foretrukne partner og løsningsleverandør, og forme
fremtiden innen intelligent godshåndtering.
hiab.com

hiab.com

Hiab er en del av Cargotec Corporation.
cargotec.com
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