Smart Transport

Co-Driver Palvelut

Ajoneuvojen huolto
Varmista ajoneuvojesi hyvä kunto ennakoivan huollon avulla

Ennaltaehkäisevä huolto suoritetaan
säännöllisesti kuorma-autoille (ja muille
laitteille) niiden vioittumisen todennäköisyyden pienentämiseksi. Huolto suoritetaan, jotta ne eivät rikkoudu odottamatta.
Sovelluk-semme soveltuu erityisesti sisäisesti huollettavien kalustojen käyttöön.

aiheutttavat kustannuksia, jotka voidaan
välttää suunnittelemalla. Suunnittelematon huolto maksaa yleensä 3–9 kertaa
enemmän kuin suunniteltu huolto.
Suunnittelemalla voidaan varata valmiiksi
tarvittavat osat, tarvikkeet ja henkilökunta
korjausajan minimoimiseksi.

Ennaltaehkäisevän huollon tyypit
Huolto voidaan ajoittaa ajan tai käytön
mukaan. Aikaperusteinen huolto tehdään
säännöllisesti niille ajoneuvoille, joiden
vioittuminen vaikuttaisi suuresti tuotantoon. Käyttöpohjainen huolto tehdään
tietyn kilometrimäärän, tuntimäärän tai
tuotantosyklien määrän jälkeen.

Ennaltaehkäisevän huoltopalvelun
tärkeimmät ominaisuudet
Erillinen Webofficen moduuli huoltotoimenpiteiden ajoittamiseen kilometrien tai määräaikojen perusteella.
Seuraa tehtävien tilaa (suunniteltu,
tulossa, myöhässä, tehty, poistettu).
Jokaiseen huoltotehtävään voidaan
liittää tiedostoja.
Täydellinen jäljitettävyys koko historianäkymässä ja tehtävien aikajana
Mallit helpottavat tehtävien luomista
ajoneuvoille.

Ennaltaehkäisevän huollon hyödyt
Suunnittelu on ennaltaehkäisevän huoltoohjelman suurin etu. Suunnittelematon
ja jälkikäteen tehtävät korjaukset

For a safer and smarter world

Yleiskatsauksen avulla käyttäjä voi kattavasti hallita kunnossapitotehtäviä.

Kunkin tehtävän tiedot
Huoltotehtävät jaetaan neljään eri luokkaan:
Tarkastus
Ennakoiva huolto
Tukihuolto
Vahingot ja korjaukset (inhimillinen
tekijä).

Ajoneuvopäällikkö voi luoda vakiomuotoisen
kustannusraportin kullekin kunnossapitotehtäväluokalle.

Pidä kulut kurissa
Kunkin huoltotehtävän kustannukset
määritetään arvioitujen tuntien ja
kustannusten, luokan ja valuutan perusteella.
Esimerkkejä luokista ovat työ, huolto,
varaosat, renkaat ja hätätilanne. Kunkin
luokan perusteella on mahdollista luoda
vakiomuotoinen kustannusraportti kullekin
kunnossapitotehtäväluokalle.
Lataa tiedostot jokaista kunnossapitotehtävää
varten
Tiedostot voidaan liittää kaikkiin kunnossapitotehtäviin avoimessa liiteosassa, jonne eri
työtehtävien ohjeet voidaan tallentaa.
Laitevaatimukset*
AddSecure Co-Driver Weboffice
* Lisätietoja löydät tuoteselosteestamme.
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Tehtävien ohjeet voidaan tallentaa ja arkistoida
avoimelle liitealueelle.

Tehtävähistoria
Ajoneuvopäällikkö voi historianäkymän avulla
helposti seurata, mitä huoltoja kullekin ajoneuvolle on tehty, ja katsoa työnkulut. Näkymä
sisältää kunkin tehtävän keskeiset tiedot,
kuten tilan, määräpäivän ja kilometrilukeman.
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Huoltotehtävien suodattaminen
Jotta ajoneuvopäällikön olisi helppo hallita
ajoneuvojen kunnossapitoa, jokainen tehtävä
päivitetään automaattisesti tilan mukaan.
Aikaraja tai kilometriraja valitaan sen mukaan,
kumpi saavutetaan ensin. Eri tilat ovat
”suunniteltu”, ”tuleva” (kuinka pitkälle tehtävä
suunnitellaan kilometrien tai ajan mukaan),
”myöhässä”, ”valmis” tai ”poistettu”.

