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Gyorsabban lehet dolgozni
A FLUKE Connect alkalmazás segít a rutin karbantartási
feladatok és az egyes problémákat gyorsabban
megoldani, méghozzá sokkal gyorsabban mint előtte
bármikor. Összegyűjti és megosztja a készülékek adatait
anélkül, hogy el kellene hagyni a mérés helyszínét A
hibaelhárítás messziről is elvégezhető méréssel és
videóval. Biztonságos tárolás, hozzáférés minden képhez
és adathoz. A FLUKE Connect lehetővé teszi ezt a mobil
használatával bárhol és bármikor.

Nagyobb együttműködés
A FLUKE Connect segítségével és az erre képesített műszerekkel
együttműködhetsz, másokkal függetlenül attól hol vannak.
Láthatod, mit csinálnak ma kollegáid és ők is láthatják, te mit
csinálsz. Oszd meg és figyeld meg a videókat, képeket és írásos
jelentéseket annak érdekében, hogy a problémákat közösen meg
tudjátok oldani. Legyenek a kollegák bárhol a világon. Spórolj
időt és energiát azzal,hogy nem kell a hiba helyszínére menned
és vissza az irodádba.

Csökkentsd a papírmunkát
A FLUKE Connect applikáció lehetővé teszi, hogy adatokat
bevigyél, jelentéseket készíts és összehasonlítást tegyél a
korábbi adatokkal. Egyszerűen azzal, hogy a használod a
mobiltelefonodat. Hozd létre és oszd meg a készülék
adatait másokkal a helyszínről. Könnyű hozzáférést biztosít
a korábbi mértadatokhoz. Ezzel segít felismerni a
tendenciákat és megkönnyíti a gyors döntéshozatalt. A
FLUKE Connect eldobhatod a csipeszes írótáblát és búcsút
mondhatsz a manuális adatbevitelnek is.
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Növeld a biztonságot
A FLUKE Connect applikáció segítségével növelni lehet a
biztonságot és a kényelmet az elektromechanikus
karbantartásban és hibakeresésben. Valósítsd meg a
feszültség felett lévő hálózatokon és működés alatt lévő
elektromechanikus készülékeken történő biztonságos
távolságból történő mérést. Alkalmazz együtt különféle
tulajdonságokat, mérőműszereket pl.: hőmérsékletmérés
áramméréssel.

Gyakorold többet az összekapcsolást
A FLUKE Connect többet nyújt, mint az egyszerű
összekapcsolhatóság, együttműködés és hibaelhárítás
másokkal közösen. A ShareLive video hívások
használatával lehetőség nyílik, hogy mások is lássák, amit
felveszel. Könnyű összerakni, hozzáférni és feldolgozni
karbantartási adatokat az EquipmentLog segítségével.
Határozd meg és kísérd figyelemmel a megrongálódási és
a karbantartási igényeket a TrendIt grafikon segítségével.
Raktározd el a adatokat úgy hogy a későbbiekben
bármikor bárhonnan hozzá férhess a Fluke Cloud
segítségével.

Hasznosítsd a világ legnagyobb összekapcsolt műszer szériájának lehetőségeit
A „FLUKE Connect System” mostanra a legnagyobb vezeték nélküli
méréstechnikai rendszerré nőtte ki magát és jelenleg is folyamatosan
nő. Több mint 20 műszert lehet vezeték nélküli használatra alkalmazni.
Többek között szinte a teljes hőkamera rendszert, digitális
multimétereket, szigetelési ellenállás mérőket. A rezgésmérők és más
műszerek is hamarosan ebbe kategóriába fognak tartozni.
Természetesen változatlanul a legendás FLUKE minőséggel,
használhatósággal és terméktámogatással.
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Lásd, hogy a fogadtatás, miért ilyen pozitív
FLUKE Connect a legnagyobb wireless teszt és méréstechnikai rendszer.
De ha nem hiszel nekünk, itt van néhány gondolat, amiért mások szeretik a FLUKE
Connect technológiát és a komoly funkcióit

ShareLIve video hívás
Lehetek bárhol a világon Share Live megmutatja az információtárról a
problémát anélkül hogy a karbantartónak kikellene menni a helyszínre. Segít
a csapat tagjainak egymással kommunikálni nagy távolságokon át is.
- Karbantartás Manager
Hetente 4 órát is eltelefonáltam a műszakiakkal, annak érdekében,hogy
segítsem őket a probléma megoldásában. SherLive megspórol nekem egy
csomóidőt! Lehetővé teszi, számomra, hogy az irodában ülve láthassam, mi
történik a helyszínen. A videót használva láthatom a mérési eredményeket,
hallhatom a hangokat. Ilyen módon olyan mintha a helyszínen lennék és
részt vennék a hibajavításban.
-Szolgáltatási karbantartó és kereskedelmi épületgépészeti manager
Ezzel a segédeszközzel az egész csapat részt vehet a hibajavításban. Nem kell
az éjszaka kellős közepén útra kelnem a hibajavítása miatt.
-Vezető villanyszerelő, jelentős élelmiszergyártó cégnél

Trend It grafikák
Ez a kép többet ér ezer szónál. Ez a grafika (diagram) még a nem műszakiak
számára is meggyőző. Segít a sürgősség megítélésben, mert közvetlenül meg
tudom mutatni a főnöknek mi fog történni, ha bekapcsoljuk ezt az áramkört.
-Vezető technikus, jelentős vízmű hasznosítónál
Bekapcsolom ezt az alkalmazást és átmegyek ellenőrizni az áramkörre,
kapcsolom a szivattyút. Visszamegyek és ránézek a grafikára. Látni fogom, mi
történik, egy időben fogom látni a szükséges információkat. Így rengeteg időt
lehet megtakarítani
-Rezgés karbantartási szolgáltató
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EquipmentLog történet
Nálunk, a cégnél papíron működő rendszer él. Ennek következtében senki nem
fér hozzá a amikor szeretne. EquipmentLog egy jól alkalmazható rendszer, ahol
tervszerű megelőzésről van szó! Csökkenteni lehet a papír munkát. Sok ember
órát lehet, vele spórolni nem mellesleg egyszerűsíti a kommunikációt! A
kollegák sokkal gyorsabban jutnak a szükséges információkhoz!
-Karbantartó manager, autóalkatrész gyárban
Két nap használat után azt fogod kérdezni magadtól. Mire vártam én idáig
ennek az alkalmazásnak a beszerzésével?
-Vezető technikus, targoncás gyárban

Autorecord mérés
Nincs nálunk mindig toll vagy ceruza, de sok információ, amit le kell írni,
ehelyett automatikusan letöltődnek Ezek nyomos érvek a készülék mellet . Ezek
segítségével nem kell minden keletkező információt leírni, és ezeket az
információkat azonnal el tudjuk küldeni a többi kollegának.
-Karbantartás manager, jelentős légitársaságnál
Gyakran végzem a munkámat egyedül. Csak 26éves vagyok. Nincsenek olyan
gazdag tapasztalataim, mint az idősebb kollegáknak. A problémát meg tudom
osztania főnökömmel, így gyorsabb megoldás születik.
- Rezgés karbantartási szolgáltató

FLUKE Cloud tárolás
Jelenleg van egy PC –nk a termografiás képek tárolására, egy excel táblázatunk
a szigetelési vizsgálat eredmények használatára, és egy notebookunk a
terheléses vizsgálatok eredményeinek tárolásiasra. A FLUKE Cloud tárolással
egyetlen helyen tároljuk az összes rendelkezés valós eredményeit. Így nincs
adatvesztés, még akkor, sem ha a hardware valamilyen meghibásodás miatt
kiesik.
-Megbízhatósági munkatárs, Jelentős élelmiszergyártó cégnél
Ez olyan mintha egy karbantartási menedzsment rendszert tartanék a
kezemben
-Vezető elektronikus, tömegközlekedési karbantartási részleg
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