DU STYRER DIN FORRETNING.
VI SIKRER DIG DET OVERBLIK,
DU HAR BRUG FOR.
PROFESSIONEL | KÄRCHER FLEET

KOMPLET OVERBLIK GIVER STØRRE SUCCES.
Kärcher Fleet er den innovative metode til professionel materielstyring fra den globalt førende udbyder af rengøringsteknologi. Den
enestående, omfattende og fremtidsorienterede løsning er udviklet i samarbejde med førende rengøringsfirmaer. Kärcher Fleet leverer
de oplysninger, der er relevante for rengøringslederne, så de kan få et samlet overblik over maskiner, personale og opgaver. På det
grundlag kan processerne optimeres, fordi der opnås større effektivitet i udførelsen af de forskellige rengøringsopgaver.
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Kärcher Fleets principper og fordele er baseret på maskindata, der behand-

ledere og rengøringsmateriellets ansvarsområder såvel som målekriterier

Den innovative løsning til styring af din virksomheds rengøringsmateriel

les og konverteres til nyttige oplysninger. Der er adgang til disse oplysnin-

er illustreret med relation til både industrien og virksomheder. Dermed kan

Kärcher Fleet giver både ledelsen og de materielansvarlige ledere mulighed

Kärcher Fleet tilbyder komplet overblik i administrationen og driften af

ger via en avanceret, webbaseret portal. Portalen fås i forskellige versioner

rengøringsprocessernes effektivitet øges markant. Gennem bedre koordina-

for løbende at optimere det materiel, de anvender, at overvåge om maski-

materiellet til organisationer og bygninger af forskellig størrelse. I dag kan

til brug for de materielansvarlige ledere, afhængigt af hvilken afdeling de

tion af maskinerne, beskyttelse mod misbrug og tyveri samt øget driftssik-

nerne anvendes efter hensigten, at få hurtig besked om tilfælde af nedbrud

Kärcher Fleet anvendes til maskiner fra forskellige producenter og markerer

er tilknyttet. Således tilbyder Kärcher Fleet relevante, konkrete og aktuelle

kerhed kan Kärcher Fleet tilbyde vigtige funktioner til alle slags industrier.

og andre vigtige forhold, der gør sig gældende for materiellet, samt at

starten på en ny æra af bæredygtig materielstyring.

oplysninger til alle former for materiel. Strukturen, lokationerne, opgave-

2

foretage forebyggende styring.
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DU KAN IKKE VÆRE OVERALT, MEN DU KAN VIDE ALT!
Det du ser, er det, du har brug for. Med opgaveorienteret adgang modtager brugere af Kärcher Fleet kun de oplysninger, der er relevante for dem. Alarmer, advarsler og oplysninger kan tilpasses individuelt. Kärcher Fleet er præcist tilpasset de forskellige industriers
behov og markerer nye højder af effektivitet og professionalisme på området materielstyring.

Nem planlægning og styring

Kontinuerlig tilgængelighed

Komplet dokumentation

Større rentabilitet

Planlægning og styring af rengøringsaktiviteter kan blive en succes på

Med Kärcher Fleet har operatørerne altid det fulde overblik over alle maski-

Ved automatisk at gemme og behandle maskindataene og maskinoplysnin-

Kärcher Fleet giver forskellige muligheder for at optimere omkostningerne.

forskellige ledelsesniveauer, hvis du bruger Kärcher Fleet. Autoriserede

ner – selv maskiner fra andre producenter – såvel som deres tilgængelighed,

gerne er det med Kärcher Fleet muligt at udarbejde rapporter på et hvilket

Maskinerne kan bruges mere effektivt og svigter kun sjældent. Koordinering

brugere kan foretage opdaterede ændringer i strukturen eller ansvarsområ-

tilstand og planlagte eller faktiske lokationer. Hvis der forekommer afvigel-

som helst tidspunkt. Færdige rapportskabeloner kan hentes og anvendes

af transport og indsats på forskellige steder kan forbedres, så du sparer

derne til enhver tid. De vigtige notifikationer og materiellets aktuelle status

ser fra den planlagte status, informeres de autoriserede personer omgående

med et enkelt klik med musen. Klassiske eksport- og udskrivningsfunktioner

både tid og ressourcer. De materielansvarlige ledere sparer masser af tid og

vises tydeligt på dashboardet, afhængigt af den pågældende autorisation.

af en automatisk alarm og kan så finde frem til årsagen og tage de nødven-

er tilgængelige og gør det nemmere at bruge informationer til individuelle

penge, fordi de tekniske eftersyn kan målrettes efter behov.

Den rumlige tildeling af maskiner til arbejdspladserne foregår geografisk

dige foranstaltninger. Batteriets tilstand, heriblandt opladningscyklusser,

formål, mens dokumentation for udførte serviceydelser kan hentes frem til

på et kort. Den aktuelle status vises af tydelige indikatorer. Brugerne af

overvåges for kunne optimere batteriernes og maskinernes anvendelse.

enhver tid.

og som planlagt, om rengøringstidspunkterne overholdes, om der er behov

Bedre udnyttelse af maskinerne

Forebyggende vedligeholdelse

for vedligeholdelse eller reparationer og meget andet. Detaljerede oplysnin-

Hvis maskinerne ikke udnyttes tilstrækkeligt, giver det hurtigt anledning

Dyr service kan undgås ved permanent overvågning af maskinens tilstand.

ger fås ved et enkelt klik i oversigten. Kärcher Fleet videresender dataene i

til omkostninger, der kan få det samlede omkostningsniveau til at vokse sig

Derfor vil man kun skulle tilkalde serviceteknikere, når maskinen har behov

noget nær realtid, selv på smartphones og andre mobile apps, og optimerer

tårnhøjt. Med Kärcher Fleet kan operatøren indstille det daglige tidsforbrug

for vedligeholdelse. Ved hjælp af farvekoder og kategorisering af rapporter

dermed materiellets anvendelse, og om nødvendigt sikrer de, at rettelser

individuelt for hver enkelt maskine.

efter oplysninger, advarsler eller alarmer er det muligt at træffe foranstalt-

materiellet kan se status døgnet rundt – om maskinerne anvendes korrekt

kan udføres næsten omgående.

4

ninger i god tid.
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SERVICE UDFØRT – KUNDEN ER TILFREDS.

KÄRCHER FLEET – DINE FORDELE

At overholde tidspunkterne for rengøring er en ny udfordring hver dag. De, som kan genkende og skride ind til tiden, har altid fuld

Hvis kvalificeret materielstyring var let, ville alle være i stand til det. Det er lige netop målet med Kärcher Fleet. Det både innovative,

kontrol over de serviceydelser, der skal udføres. Kärcher Fleet understøtter den optimale gennemførelse af rengøringsopgaven inden

funktionelle og brugervenlige system kombinerer en global markedsførers erfaring og viden inden for rengøringsteknologi med prak-

for den ønskede tidsramme og på det planlagte sted. Det sikrer, at serviceaftaler overholdes, og kunden er tilfreds.

tisk ekspertise. Resultaterne er forbløffende – Kärcher Fleet imponerer med sin store effektivitet og utrolige brugervenlighed.

Rengøringsopgaverne under kontrol

Brugeroptimeret portal

Overalt, til enhver tid

Med Kärcher Fleet kan operatørerne individuelt fastsætte tiden for, hvornår

der forekommer afvigelser, f.eks. at det planlagte starttidspunkt ikke over-

Kärcher Fleet-portalen er velstruktureret og let at bruge. Der er ikke behov

Du har praktisk talt adgang til Kärcher Fleet overalt og på et hvilket som

hver enkelt maskine skal bruges. En sammenligning af planlagt og faktisk

holdes, vil en automatisk alarm sikre, at du hurtigt får styr på situationen og

for intensiv træning. Nøgleindikatorerne for den primære rengøringsflåde

helst tidspunkt, det være sig fra kontoret, fra undervejs, via din PC, laptop

udførte opgaver kan illustreres grafisk og viser afvigelser fra planen. Hvis

kan afhjælpe fejlen omgående.

illustreres ved hjælp af diagrammer. Skiftet fra ”Overview” til ”Detailed

eller mobiltelefon

view” sker intuitivt med et enkelt klik.
Ingen installation
Kan konfigureres individuelt

Kärcher Fleet er en webbaseret løsning, og for at kunne anvende mate-

Autoriserede brugere kan anvende Kärcher Fleet-systemet til forskellige

rielstyringssystemet fuldt ud skal du bare have en velfungerende, sikker

formål. Gennem individuelle indstillinger kan der efter behov sættes fokus

internetadgang. Telematikboksen indeholder alle oplysninger og transmitte-

på maskiner, maskinoplysninger, sikkerhed, driftssikkerhed eller styring.

rer dem ved UMTS-hastighed og via avanceret transmissionsteknologi (GSM)
over en global cloud-server. Autoriserede brugere kan hente oplysningerne

Kontrolleret funktion

fra denne cloud-server i form af relevante data og analyser.

Kärcher Fleet sikrer kontrol af maskinernes vitale funktioner og sender omgående en besked til det pågældende personale i en automatisk
genereret e-mail, hvis der forekommer en afvigelse eller et funktionssvigt
– alarmer, oplysninger, advarsler.
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Hovedkontor Tyskland
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden
Phone +49 71 95-14-0
Fax
+49 71 95-14-2212
www.kaercher.com
Danmark
Kärcher A/S
Slotsherrensvej 411C
2610 Rødovre
Phone +45 70 20 66 67
Email info@dk.kaercher.com
www.kaercher.com/dk
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