HICONNECT –

UTAN KOSTNAD FÖR UPPKOPPLADE PRODUKTER
Hiab HiConnect™ är den första uppkopplade tjänsten som vi lanserar. Den gör
att du kan vara ett steg före med hjälp
av nästa generations intelligenta tjänster.
Genom att möjliggöra nya insikter hjälper det dig att öka effektiviteten, produktiviteten och säkerheten ytterligare.
Med HiConnect får du information i realtid om din Hiab-utrustnings drift och
skick. Den praktiska och enkla
webbportalen ger dig en aldrig tidigare
skådad kontroll av dina arbeten.
Möjligheten att förbättra din prestanda
och säkerhet samt undvika onödig driftstopp är nu inom räckhåll.
HiConnect ger dig fri tillgång till
fantastiska funktioner, som en översikt
över dina enheter såväl som kommande
servicebehov. Det enda du behöver göra
är att registrera dig på

HiConnect Premium ger dig tillgång till
information om din utrustning, översikter
över alla dina produkter och komplett
status.

www.hiab.com/sv-SE/hiconnectregistration
HiConnect är tillgängligt för alla anslutna produkter och som är märkta med symbolen för
uppkoppling. Tillgänglighet och funktionalitet kan variera mellan marknaderna. Kontakta din lokala
Hiab-återförsäljare.

Jämförelse mellan HiConnect och HiConnect Premium
Funktion

HiConnect

HiConnect Premium

Fordonsflottans TILLGÅNGAR; översikt
och grupper

✓

✓

Fordonsflottans TILLGÅNGAR;
Översiktskarta

✓

✓

Fordonsflottans ÅTGÄRD; Operativ KPIstatistik

✓

Fordonsflottans ÅTGÄRD; Trender

✓

Fordonsflottans ÅTGÄRD; Besök (Endast
lastbilskranar och lastväxlare)

✓

ÖVERSIKT över tillgångar
• Tillgängliga detaljer
• Anpassningsbar fordonsidentifiering
• Senaste aviseringar
• Kommande underhållsdatum
• KPI för drift och prestanda
• Plats, rutt och tidslinje

✓

✓

Begränsad historik och tidslinje

Historik, gratis tidslinje

✓

Tillgång till MEDDELANDE

Historik, gratis tidslinje

Tillgång till TRENDER

✓

Tillgång till PRESTANDA
(endast kranar)

✓
✓

Tillgång till VIKT LOG (endast lastväxlare)

(kräver viktsystem)

✓
Tillgång till SERVICE

Fordonsflottans SERVICE; förfallen service,
kommande tjänster, servicehistorik

✓

Fordonsflottans MEDDELANDE; aktiva
meddelanden, aviseringstatistik, historik och
prenumerationshantering (e-post)

✓

Fordonsflotans RAPPORT; veckorapport med
generell information, prenumerationshantering
(e-post)

✓

Dataexport till CSV

✓

HiConnect API
Inställningar

✓
Flera språk, grupphantering
och fler anpassningar för större
användarvänlighet

Gå till www.hiab.com/sv-SE/hiconnect-registration för att registrera dig
Tillgänglighet och funktionalitet kan variera mellan olika länder.
Kontakta ditt lokala Hiab-återförsäljare.

hiab.com

Flera språk, grupphantering
och fler anpassningar för större
användarvänlighet
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Fullständig vy: underhållsplan,
kommande datum för
underhåll, alla service räknare,
historik

