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A Diversey mindig is az élet segítője és annak 
úttörője volt és az is marad. Folyamatosan 
forradalmi tisztítási és higiéniai technológiákat 
biztosítunk, melyek ügyfeleinknek teljes 
magabiztosságot adnak minden globális 
szektorunkban. A Dr. Ilham Kadri, elnök és 
vezérigazgató által vezetett, Charlotte, 
Észak-Karolina, (Egyesült Államok) székhelyű 
Diversey mintegy 9000 embert foglalkoztat 
világszerte, és 2016-ban körülbelül 2,6 milliárd 
dollár nettó árbevételt ért el. 

További információk: www.diversey.com, vagy 
kövessen bennünket a közösségi médiában.

Álljon készen a jövő megoldásaira

Költségcsökkentés
A TASKI IntelliTrail segítségével akár 25%-kal csökkentheti gépflottája fenntartásának-, a takarítási műveletek- és 
az adminisztráció költségeit. Használja ki a legkorszerűbb gépkövetési rendszer előnyeit, melyeknek köszönhetően 
megfigyelheti, és kezelheti gépflottáját, mindig tudva azok pontos helyét.

 • Egyszerűsített adminisztráció – nincs szükség a gépek helyének dokumentálására, a webes felületre való 
bejelentkezéssel bármikor elérhető ez az információ

 • Költségcsökkentést érhet el, mert pontosan tudni fogja az optimális flottaméretet, így kalkulálhat a működési 
költséggel és a lecsökkent munkaköltséggel

 • Megelőzheti a takarítógépek jogtalan használatát, és lopását, mert ha a gép elhagyja a kijelölt földrajzi 
területet, azonnal riasztást küld. (Geo-Fence)

 • A takarítógépek használati idejének követésével optimalizálható a flotta kapacitása 

Csökkenthetők a kockázatok és az azokból adódó költségek: mindig tudni, 
hol vannak a gépek, használatuk monitorálható és optimalizálható

 • A hatékony gépmegfigyelő rendszer segítségével elérheti gépflottája teljesítményének teljes átláthatóságát – 
követheti a gépkezelők teljesítményét, valamint mindig tudni fogja az összes takarítógép pontos helyét

 • Ha a takarítógépet hosszabb ideig nem használják, megelőzheti a gépek sérülését, jogtalan használatát, 
valamint megelőzheti az akkumulátor lemerülését; az ütközések és a gép mozgásának követésével pedig 
proaktív módon csökkentheti a kockázatokat 

Minőségbiztosítás
 • A szerviz és karbantartás költségei kontrollálhatók; a rendszer értesítést küld, ha a takarítógépet szervizelni kell, 

így megfelelő időben elvégezhetők a megelőző karbantartási feladatok

 • Nem kell a takarítógépek miatt aggódni – nyugodtan fókuszálhat vállalkozása többi feladatára, 
a rendszer elintézi a flottával kapcsolatos feladatokat

 • Javítja vásárlói szemében az Ön vállalkozásának megitélését, az IntelliTrail segítségével mégmegbízhatóbb 
szolgáltatást nyújthat

Az IntelliTrail legfontosabb előnyei



Az IntelliTrail 
legfontosabb tulajdonságai

Érje el takarítógépei teljes körű átláthatóságát
Az IntelliTrail egyedi technológiájának 
köszönhetően súrológépei minden 
mozzanatáról valós időben értesülhet egy 
online platformon. Az IntelliTrail begbízható 
adatokat közvetít és tárol, még akkor is, 
amikor a gép használaton kívül, vagy 

épületeken belül van, valamint visszajelzéseket 
küld a TASKI flották működéséről valamint 
helyzetéről a kiválasztott felhasználóknak, 
akik ennek tükrében intézkedhetnek. 
Az adatokat tartalmazó riportok HTML, 
Excel és PDF formátumban is elérhetők.

A TASKI IntelliTrail segítségével 
kezébe veheti az irányítást
A globális iparági trendekre adott válaszul a 
Diversey egy újabb intelligens megoldást 
fejlesztett ki, hogy javítsa az Ön 
vállalkozásának sikerét és teljes körű 
szolgáltatások nyújtásával támogathassa Önt.
A TASKI IntelliTrail több, mint egy webes 

GPS-alapú gépkövető rendszer. A földrajzi 
elhelyezkedésen felül a súrológépek működési 
idejét és állapotát is valós-időben jelzi. 
A TASKI megoldásával kitűnő és optimális 
működési hatékonyságot érhet el 
intézményeiben.

Álljon készen a jövő megoldásaira!
A TASKI IntelliTrail valós idejú 
minőségbiztosítási, elemző és riportolási 
funkcióival megkönnyíti a mindennapos 
kommunikációt, dokumentálást, és a helyszíni, 
vagy mozgó csapatok menedzselését.
Kiválaszthatja, hogy Ön számára mely 

információk szükségesek, hogy egy személyre 
szabott eszközzel javíthassuk vállalkozásának 
hatékonyságát. Használja ki az intelliTrail 
előnyeit és optimalizálja vállalkozásának 
működését minden helyszínen, minden nap.

 
Meghatározott területen 
kívül (geo-fence)

Minden egyes gép számára meghatározható az a 
terület, ahol engedélyezett annak használata. 
Amennyiben egy gépet kivisznek az adott 
helyszínről, azonnal jelez a rendszer. Ha a gépet át 
kell vinni egy korábban már meghatározott másik 
helyszínre, akkor egy kattintással engedélyezhető a 
gép használata azon a helyen is.

A géppark elhelyezkedése – Geolokáció 
Az intelliTrail kezelőfelület gép ikonjára való kattintással a teljes gépflotta aktuális  
helyét megnézheti. A teljes géplistán felül térképen is megtekintheti azok  
helyzetét, azonosítóját és a helyszínek nevét. 

Alacsony kihasználtság, vagy használaton kívül
A “alacsony kihasználtság” és a “használaton kívül” ikonok azon gépek számát  
jelzik, melyeket az adott időszakon belül nem használtak rendszeresen.

 
Átlagos használati idő, 
ütközések száma

Forradalmasítsa riportolási rendszerét. Szükség 
szerint kiválasztható és személyre szabható, hogy 
milyen adatokat tartalmazzon a riport, pl. a 
meghatározott gépek, a helyszínek, a használat 
napjai, az összes munkaóra, valamint az ütközések 
száma. Ezen felül átlagra utaló adatokat is 
kinyerhet, mint az átlagos munkaóra.

Összes munkaóra 
Kíváncsi egy konkrét gép használatának adataira egy adott perióduson belül?  
Kattintson a gép azonosítójára, hogy részletes információkat kapjon róla, mint  
a pontos földrajzi hely, az akkumulátor töltöttsége, részletezett munkaórák stb.
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Ütközések
A rendszer rögzíti a géppel való ütközések számát, 
mely adat felhasználásával információt szerezhet, 
hogy szükség van-e a gépkezelők további 
tréningelésére.

Alacsony akkumulátor 
töltöttség

A rendszer értesítéseket küld az alacsony 
akkumulátor töltöttségről, így hatékonyan 
használhatja gépeit és jelentősen növelheti az 
akkumulátorok élettartamát, hogy 
mégköltséghatékonyabban működhessen 
vállalkozása.


