INTELLIGENS
SZERSZÁM
A legújabb generációs
FUEL™ gépek Bluetooth®
technológiával

VEZETÉKNÉLKÜLI
KAPCSOLATTAL A
FELHASZNÁLÁSHOZ
SZÜKSÉGES
TELJESÍTMÉNYRE
SZABHATJA GÉPÉT
Vezeték nélküli kommunikáció
és testreszabás Android vagy
iOS alkalmazás segítségével

ONLINE +
MOBIL RAKTÁR
GAZDÁLKODÁSI
RENDSZER
Az információkat egy
helyen rendszerezheti,
hogy teljes képet kapjon
az eszköz használatáról

M18 ONEPD-502X

M18 ONEDD-502X

ÚJ
M18 ONEID-502X

ÚJ
M18 ONEIW-502X

ÚJ
M18 HCCT-201C

ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

FÚRÓCSAVAROZÓ

ÜTVECSAVAROZÓ ¼˝ HEX

ÜTVECSAVAROZÓ ½˝

FORCELOGIC™
HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ
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ÚJ
M18 ONEKA-0
ONE-KEY™
ADAPTER

2016 FEBRUÁRTÓL

  

SZERSZÁM
ELLENŐRZÉS
KORLÁTLAN
SZEMÉLYRE SZABÁS
	ELLENŐRZÉS - páratlan rugalmasság,
bármely alkalmazást konfigurálhatja,
hogy a szerszámát a legideálisabb
módon tudja beállítani

2016 FEBRUÁRTÓL

EGYÉNI BEÁLLÍTÁSOK megismételhető precizitás, mentsen el 4
egyedi beállítást az eszköz memóriájába.
Választhat az előre beállított konfigurációk közül vagy készítse el a sajátját

Vezetéknélküli
kapcsolat

Beállított
teljesítmény és
sebesség

Profil
létrehozás
és mentés

Hozzáférés és
Profilkezelés

RAKTÁR
GAZDÁLKODÁS

EGYSZERŰSÍTETT
ESZKÖZKEZELÉS
	ONLINE ÉS MOBIL - a szerszám adatainak
megosztása több felhasználó és eszköz között
	SZERSZÁM NYILVÁNTARTÁS - információk
nyomon követése szerszámokról és
felszerelésekről, gyártóról/szerszámról
	EGYSZERŰ ÜZEMBE HELYEZÉS szabadon felhasználható, készletlista feltöltése
Excel listában
	MEGTALÁLHATÓ ÉS
VISSZASZEREZHETŐ - Minden hiányzó
eszköz
	MEGTEKINTÉS - utolsó ismert
tartózkodási hely

Szerszám
nyilvántartás

Vezetéknélküli
kapcsolat

Személyes
beállítások
mentése

Felhasználás
ellenőrzése

Állapot

Szerviztörténet

Készletállapot
letöltése és
feltöltése

Közeli
eszközök
azonosítása

Utolsó
ismert hely
megtekintése

Figyelmeztetés,
ha a gép
megkerült

	RIASZTÁS - bármely ONE-KEYTM
felhasználó gépe elveszéstése esetén,
jelez ha megkerül

ÚJ

ADATLEKÉRÉS
IDŐ ALAPÚ
TELJESÍTMÉNY
NYOMON KÖVETÉSE
	KÖVETÉS - szerszám
teljesítmény adatok
	KEZELÉS - értesítések az
ajánlott felhasználásról
	MEGOSZTÁS - gyors professzionális
jelentés pdf-ben a szerszám
teljesítményéről

Vezetéknélküli
kapcsolat

Teljesítmény
jelentés

Információ
a közelgő
karbantartásról

Jelentés
készítés
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BEÉPÍTETT
NYOMKÖVETÉS
ONE-KEY™ gépének meghatározása
30 méteren belül
Tekintse meg gépének legutolsó
ismert helyét
A gép elvesztése esetén, jelez ha
megkerül
Hálózaton belül teljes mértékben láthatóvá válik az eszköz kihasználtsága
a munkahely és a felhasználók között a beépített nyomkövető funkciónak
köszönhetöen. A ONE-KEY™ alkalmazás automatikusan nyilvántartást vezet az
utolsó időpontról mikor a gép 30 méter hatótávolságon belül volt, amely lehetővé
teszi az eltünt gépnek a gyors és pontos helymeghatározását.

Map Data ©2016 Google

Hálózaton belül teljes
mértékben láthatóvá válik
az eszköz kihasználtsága
a munkahely és a
felhasználók között

SZERSZÁMBOLT

MUNKATERÜLET 2
MUNKATERÜLET 1
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FLOTTA JÁRMŰVEK

  

ONE-KEY™ GÉPÉNEK
MEGHATÁROZÁSA 30 MÉTEREN BELÜL

30 m

AKKUMULÁTOR
NEM SZÜKSÉGES A
NYOMKÖVETÉSHEZ

A ONE-KEY™ applikáció nyomon követi az
összes ONE-KEY™ kompatibilis készülékét
a telefonjához mérve 30 méteren belül.
A funkció a gépére történő telepítésével minden
készülék nyomonkövethetővé válik, még akkor
is ha az akkumulátor le van merülve vagy nincs
a gépen.

Map Data ©2016 Google

TEKINTSE MEG GÉPÉNEK
LEGUTOLSÓ ISMERT HELYÉT
A ONE-KEY™ alkalmazás automatikusan eltárolja, hogy mikor volt utoljára
a szerszám közelében. Nem találja
valamelyik szerszámot? Az alkalmazás
egyszerűen megmutatja, hogy Ön
mikor volt utoljára a szerszám
30 méteres közelében.

UTOLSÓ
ISMERT HELY
MUNKATERÜLET 1
MUNKATERÜLET 3

MUNKATERÜLET 2

A GÉP ELVESZTÉSE ESETÉN,
JELEZ HA MEGKERÜL
Bejelentés telefonon vagy e-mailben.
Gondja van az elveszett gép
helymeghatározásával? Terjessze
ki a helymeghatározást egy másik
készülékkel melyen megtalálható
a ONE-KEY™ alkalmazás. Más
készüléken történő ONE-KEY™
applikáció aktiválásával frissíti a
helymeghatározást 30 méteren belül.
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LÉPJEN BE
A DIGITALIZÁLT
SZERSZÁMGÉPEK
VILÁGÁBA

SZERSZÁM
ELLENŐRZÉS

FÚRÓCSAVAROZÓK
ÜTVECSAVAROZÓ
ÜTVECSAVAROZÓK
HIDRAULIKUS
KRIMPELŐ

A ONE-KEY™
ELŐNYEI
Szerszámhoz való
csatlakoztatás
Szerszám ellenőrzés
Adatlekérés
Raktárgazdálkodás

ADATLEKÉRÉS

RAKTÁRGAZDÁLKODÁS

NYOMKÖVETÉS

