Den korteste afstand mellem to punkter er en lige
linje. Og den korteste afstand mellem alle punkter
er et netværk. Kärcher Fleet er dit netværk hvad
angår rengøringsopgaver. Alt er indbyrdes forbundet: Maskiner, faciliteter, serviceydelser, opgaveplanlægning, rapportering – din rengøringsflådes
samlede infrastruktur. Hvor ofte er du gået en
anden vej end den korrekte? At genkende og gå
denne vej er afgørende for din fremtidige succes.
Kärchers system er et væsentligt skridt mod en
fremtid, der er forbundet i netværk. Vi er overbeviste om, at vi giver dig det bedste redskab til at
klare overgangen fra dine nuværende arbejdsrutiner til digitalisering af rengøringsteknologien.

For yderligere information, kontakt os venligst.
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FORDI ALT ER
FORBUNDET.

FREMTIDEN ER FORBUNDET.
Kärcher’s gulvvaskemaskiner fra og med model
B40 er nu ab fabrik udstyret med en telematisk
styreenhed (TCU). Enheden kan uden videre eftermonteres på ældre modeller fra Kärcher og andre
leverandørers maskiner.

Kärcher Fleets grundlæggende funktioner kan
anvendes sammen med stort set alle Kärchers
gulvvaskere. Om du vil gøre brug af muligheden, er
op til dig selv.

Lad dig inspirere af mulighederne og fordelene:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Optimeret gennemgang af planer og effektivitet
Du får besked, hvis arbejdet startes for sent – direkte på
din smartphone
Løbende overvågning af maskinens status
Alarm i tilfælde af, at maskinen svigter
Evaluering af maskinens driftstider
Hurtige eller automatiske serviceforespørgsler (hvis aktiveret)
Beskyttelse mod tyveri ved hjælp af GPS
Optimering af materiel, omkostninger og kvalitet

KÄRCHER FLEET
Din adgang til digital rengøring

PROFESSIONEL

Vi er parate – bare følg
med os.
TCU’en optager fastlagte
maskindata og andre data
samt videresender dem til en
cloud-server via den mobile
dataforbindelse. Som bruger
har du, uanset hvor i verden
du befinder dig, adgang til de
behandlede data via en
webportal. Fremover vil
maskinerne blive direkte til-

knyttet din konto, og du
behøver ikke bekymre dig
om noget som helst. Start nu
og træd ind i den digitale
rengøringsverden. Du kan få
en første smagsprøve hos din
forhandler, som også kan
give dig et overblik over alle
de fordele og muligheder,
som Kärcher tilbyder.

Følgende maskiner er nu, ab fabrik, udstyret med TCU:
B 40, B 60, B 80, B 95 RS, B 120, B 150

DIGITAL.
ANONYM.
SIKKER.

Dine data tilhører dig og kun dig.
Derfor har vi allieret os med to partnere, der i højeste grad er i stand til
at opfylde alle krav til digitalisering,
anonymitet og bæredygtig datasikkerhed i forbindelse med opsætning
og vedligeholdelse af Kärcher Fleets
IT-infrastuktur

Vodafone er vores systempartner for så vidt angår SIMkort og datafletning. Amazon
Web Services (AWS) er verdens førende udbyder af
cloud-infrastrukturer. Her
etableres alle applikations- og
databaseservere for Fleet.
Datacentret ligger i Irland og
er underlagt den europæiske
databeskyttelseslovgivning.
Du er den eneste, der har
adgang til de data, du gemmer
her. Ingen andre kan få
adgang til dine kundedata
takket være de mest avancerede tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Al kommunikation mellem komponenter, som ikke udelukkende
sker via Fleet-netværket, er
krypteret.

Eksterne specialister gennemfører regelmæssige sikkerhedstjek, hvor de kontrollerer
Fleets software-landskab. Kärcher hverken overvåger eller
analyserer data til markedsføring eller andre virksomhedsinterne statistikker. Der indsamles ingen personlige data,
og de tekniske maskindata
anvendes kun i anonymiseret
form.
Kärcher har en serviceportal,
hvor kunderne kan anmode
om vedligeholdelse af deres
maskiner. Har du spørgsmål
om datasikkerhed, bedes du
rette henvendelse til din forhandler, som så vil formidle
kontakten til vore interne eksperter.

Gulvvaskemodellerne B 40, B 60, B 80, B 95 RS, B 120 og B 150
er ab fabrik udstyret med en TCU. På andre af Kärchers og tredjeparts maskiner kan den eftermonteres, så maskinerne lever
op til standardkravene for Fleet. Du kan vælge mellem gratis
service, Freemium eller en opgradering af Premium, som har
udvidede funktioner.

Freemium

Premium

Oversigt over alle maskiner

Komplet

Komplet

Maskinens status

Komplet

Komplet

Servicealarm

Komplet

Komplet

Administration af maskinomkostninger

Komplet

Komplet

Location
(Dataopdateringsfrekvens)

Begrænset

Komplet

Batteristatus
(Dataopdateringsfrekvens)

Begrænset

Komplet

Rapporter
(Dataopdateringsfrekvens)

Begrænset

Komplet

Freemium: * Den grundlæggende servicepakke alene
byder på mange fordele. Du
kan se en velordnet liste over
dine maskiner, som til enhver
tid giver dig et tydeligt overblik over maskinernes status
såvel som maskinomkostningerne. Servicefunktionerne
kan nemt hentes direkte i
systemet. Freemium er gratis
i en begrænset periode. I
Freemium kan du teste specielle, begrænsede versioner
af Premiums funktioner. Du
kan til enhver tid opgradere
til Premium, men du er ikke
forpligtet til det.

Premium: * Opgraderingen til
Premium giver dig adgang til
ubegrænset brug af automatiske rapporter, f.eks. om
maskinens udnyttelse, levetid og forskellige funktioner
vedrørende sted, tidspunkter
for anvendelse og aktuel
maskinstatus. Din forhandler
svarer gerne på evt. spørgsmål om de mange nyttige
Premium-funktioner.

