KÄRCHER FLEET
Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger

PROFESSIONAL | KÄRCHER FLEET

FULLSTENDIG OVERSIKT GJØR DET LETTERE Å LYKKES
Kärcher Fleet er innovativ profesjonell maskinparkadministrasjon fra den globale lederen innen rengjøringsteknologi. Denne unike,
omfattende og fremtidsrettede løsningen ble utviklet i samarbeid med ledende renholdsbedrifter. Kärcher Fleet leverer relevant
informasjon til de ansvarlige for de respektive renholdsoppgavene, slik at de får et helhetlig overblikk over maskiner, personell
og ansvarsområder. På dette grunnlaget kan de optimere prosessene, siden de ulike renholdsoppgavene kan utføres mer effektivt.
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Sikre maskinparker

Prinsippet og fordelene ved Kärcher Fleet er basert på maskindata som

ansvarsområdene for maskinparken samt målekriteriene, er illustrert både

bearbeides til meningsfylt informasjon. En moderne nettportal gir tilgang

bransjespesifikt og knyttet til bedriften. Dette kan øke renholdsprosessenes

til denne informasjonen. Maskinparkadministratorer har tilgang til ulike

pålitelighet i betydelig grad. Gjennom bedre samordning av maskinene,

versjoner av portalen, avhengig av bransjetilknytning. På denne måten

beskyttelse mot misbruk og tyveri samt økt maskintilgjengelighet tilbyr

tilbyr Kärcher relevant, konkret og oppdatert informasjon for hver enkelt

Kärcher Fleet viktige funksjoner som er skreddersydd for hver

maskinparktype. Strukturene, plasseringene, oppgavebehandlingene og

enkelt bransje.
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Helsesektoren

Rengjøringsbyråer

Varehandel og dagligvare

Industri

Den nyskapende løsningen for bedriftens maskinparkadministrasjon
Kärcher Fleet gir ledere og maskinparkadministratorer muligheten til

Kärcher Fleet gir full oversikt over administrasjonen og driften av maskin-

å optimere maskinparken fortløpende, overvåke om maskinene brukes som

parker i organisasjoner av ulike størrelser og strukturer. Kärcher Fleet kan

planlagt, få informasjon om eventuelle overtredelser eller viktige maskin-

nå brukes med maskiner fra ulike produsenter. Dette markerer begynnelsen

parktilstander i rett tid og utføre forebyggende administrasjon.

på en ny æra innenfor bærekraftig maskinparkadministrasjon.
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DU KAN IKKE VÆRE OVERALT,
MEN DU KAN HA FULL OVERSIKT LIKEVEL!
Du ser akkurat det du trenger. Med oppgaveorientert tilgang får brukere av Kärcher Fleet kun den informasjonen som er relevant
for dem. Alarmer, varsler og informasjon kan justeres individuelt. Kärcher Fleet er nøyaktig tilpasset kravene i de ulike bransjene,
og setter en helt ny standard for effektiv og profesjonell maskinparkadministrasjon.

Enkel planlegging og administrasjon

Kontinuerlig tilgjengelighet

Med Kärcher Fleet kan planlegging og kontroll av renholdsaktiviteter gjøres

Med Kärcher Fleet har operatøren alltid fullstendig oversikt over maskinene

til en suksess på ulike administrasjonsnivåer. Autoriserte brukere kan når

– delvis også maskiner fra andre produsenter – inkludert maskinenes

som helst oppdatere strukturen eller ansvarsforholdene. Viktige varsler

tilgjengelighet, tilstand og planlagt eller aktuell plassering. Ved avvik fra

og aktuell tilstand for maskinparken vises tydelig på instrumentbordet,

planlagt status blir autoriserte personer umiddelbart informert av en

avhengig av autorisering. Maskinenes utplassering på oppdragssteder vises

automatisk alarm, slik at de kan identifisere årsaken og innføre tiltak.

nøyaktig på et kart. Aktuell status gjengis med tydelige indikatorer. Maskin-

Batteritilstander, som ladesykluser, overvåkes for å optimere utnyttelsen av

parkoperatører kan sjekke status døgnet rundt: om maskinene brukes riktig

batterier og maskiner.

og i henhold til planen, om renholdstidene overholdes, om det er nødvendig
med vedlikehold eller reparasjon og mye annet. Detaljert informasjon er

Forbedret maskinutnyttelse

tilgjengelig med ett enkelt museklikk direkte i oversikten. Kärcher Fleet

For lav maskinutnyttelse genererer raskt kostnader som kan sende de

overfører data praktisk talt i sanntid, selv på smarttelefoner og andre

samlede kostnadene for maskinparken til himmels. Med Kärcher Fleet kan

mobile enheter. Dette gjør det mulig å optimere utnyttelsen av maskin-

hver enkelt maskinparkoperatør angi den ønskede daglige utnyttelsen av

parken og utføre eventuelle korrigeringer nesten umiddelbart.

maskintider individuelt.
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Fullstendig dokumentasjon

Økt lønnsomhet

Med automatisk lagring og sortering av maskindata og maskinpark-

Kärcher Fleet muliggjør ulike tilnærminger til kostnadsoptimering:

informasjon gjør Kärcher Fleet det mulig å opprette rapporter når som

Maskinene kan utnyttes mer effektivt og svikter sjelden. Koordineringenav

helst. Ferdig utfylte rapportmaler kan hentes opp og brukes med ett enkelt

transport og utstasjonering på ulike steder kan forbedres, slik at man sparer

museklikk. Klassiske eksport- og utskriftsfunksjoner er tilgjengelige og gjør

tid og ressurser. Maskinparkadministratorene sparer mye tid og penger,

det enklere å bruke informasjon til spesifikke formål, mens dokumentasjon

ettersom tekniske inspeksjoner kan styres etter behov.

på utførte tjenester er tilgjengelig når som helst.
Forebyggende vedlikehold
Kostbare serviceoppdrag kan unngås gjennom kontinuerlig overvåking av
maskinens tilstand. Dermed slipper man å tilkalle serviceteknikere annet
enn når maskinene trenger vedlikehold. Fargekoding og kategorisering av
rapporter etter informasjon, varsler eller alarmer gjør det mulig å innføre
tiltak i tide.
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TJENESTEN ER LEVERT, KUNDEN ER FORNØYD
Overholdelse av renholdstider er en ny utfordring hver eneste dag. Den som kan oppfatte behov og handle i tide, har alltid full
kontroll over tjenesten som skal leveres. Kärcher Fleet sørger for optimale resultater av renholdsoppdraget, innenfor den ønskede
tidsrammen og på rett sted. Tjenesteløftet blir holdt, og kundene er tilfredse.

Full kontroll over renholdsresultatene
Med Kärcher Fleet kan maskinparkoperatørene angi den ønskede daglige

parkplanen. Hvis det påvises avvik, for eksempel hvis planlagt arbeid ikke

utnyttelsen av maskintider individuelt. Måltall og faktiske tall kan sam-

er påbegynt i tide, varsler automatiske alarmer om situasjonen og gjør det

menliknes i en grafisk fremstilling som viser eventuelle avvik fra maskin-

mulig å korrigere den øyeblikkelig.
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KÄRCHER FLEET: DINE FORDELER
Hvis kompetent maskinparkadministrasjon var enkelt, ville alle hatt det. Nettopp dette er målet med Kärcher Fleet. Dette innovative,
funksjonelle og brukervennlige systemet kombinerer praktisk ekspertise med erfaringen og kunnskapene til en global markedsleder
innen renholdsteknologi. Resultatene er forbløffende – Kärcher Fleet imponerer med høy effektivitet og enestående brukervennlighet.

Brukeroptimalisert portal

Når som helst og hvor som helst

Kärcher Fleet-brukerportalen er velstrukturert og brukervennlig. Det trengs

Du kan få tilgang til Kärcher Fleet nesten hvor som helst og på et hvilket

ikke mye opplæring. Nøkkelindikatorene for hovedmaskinparken er illus-

som helst tidspunkt: på kontoret, når du er på farten, fra en stasjonær eller

trert med diagrammer. Bytte mellom «Oversikt» og «Detaljert visning»

bærbar PC eller via mobiltelefonen.

kan gjøres intuitivt med bare ett museklikk.
Ingen installasjon
Mulig å konfigurere individuelt

Kärcher Fleet er en nettbasert løsning. Det eneste du trenger for å utnytte

Autoriserte brukere kan bruke Kärcher Fleet-systemet til ulike formål.

dette systemet for maskinparkadministrasjon til fulle, er en fungerende,

Gjennom individuelle innstillinger kan man oppnå det nødvendige fokuset

sikker internettforbindelse. Telematikkfeltet koder all informasjon og

på maskiner eller informasjon om maskinparken, sikkerhet, maskinenes

sender den med moderne overføringsteknologi (GSM) i UMTS-hastighet via

driftssikkerhet eller kontroll.

en global serversky. Autoriserte brukere kan hente ut slik informasjon fra
denne skyen i form av relevante data og analyser.

Kontrollert funksjon
Kärcher Fleet sikrer kontroll over maskinenes vitale funksjoner og sender
straks en automatisk e-postmelding til de aktuelle medarbeiderne ved avvik
eller feilfunksjon: alarmer, informasjon og varsler.
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Kärcher Norge AS
Stanseveien 31
0976 Oslo
Telefon 815 20 600
www.kaercher.com/no

Med forbehold om tekniske endringer.

Ta kontakt for mer informasjon:

