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Verbind apparatuur,
mensen en processen

Connectiviteit die nuttige,
bruikbare informatie oplevert

Bij het InfoLink® systeem
voor bestuurders- en
heftruckparkbeheer
draait het allemaal

Het InfoLink systeem
biedt een schat aan
waardevolle gegevens
die u helpen om:
Veiligheid te
bevorderen en
beheren
■ Verborgen risico’s
te ontdekken
■ Te zien waar u kosten
kunt besparen
■ Opleiding kracht bij
te zetten
■ Bestuurders en
managers te
empoweren
■ Sneller te verbeteren
■

om connectiviteit:
het verbindt trucks,
gebruikers, processen
en onderhoud.
Zo kunt u uw grootste
uitdagingen op het
gebied van productiviteit,
veiligheid, uptime,
truckgebruik en meer
aanpakken.
In de woorden van een
klant: “Waar wij niet
kunnen zijn, daar hebben
we InfoLink.”

Het is tijd om
het meeste uit
uw connectiviteit
te halen.

Meer dan 25 talen
verbeteren de
productiviteit
in een diverse
werkomgeving.
Op het aanmeldscherm weergegeven
veiligheidswaarschuwingen zetten
de bestuurdersopleiding kracht bij.
Het InfoLink 7" touchscreen
combineert een robuuste
constructie met een intuïtief
ontwerp en gebruiksgemak
voor uw industriële
toepassing.

Toegangscontrole,
een automatisch onderdeel van
de aanmeldprocedure, zorgt
dat alleen bestuurders met een
geldig certificaat toegang tot
de heftruck krijgen.

Ontketen de kracht
van mensen

Voor werkzaamheden
waarbij bestuurders
handschoenen moeten
dragen, heeft het
InfoLink 7" touchscreen
ook een navigatietoets.

Bewaking van
botsingen
identificeert tijdig
bestuurders die
meer opleiding
nodig hebben en
beperkt schade aan
heftrucks, omgeving
en producten.

Wat kunnen
we doen om de

InfoLink bouwt voort op
Crown’s traditie van op
mensen gericht ontwerp
waarbij de ervaring
centraal staat – een
aanpak die veilig gedrag
bevordert.

Hoe kunnen
we profiteren van

realtime
operationele
gegevens?

Bovendien levert
InfoLink nuttige,
interactieve gegevens
die iedereen
geïnformeerd houden.
Eén fabrieksmanager
legt dat als volgt uit:
“Het systeem gaf
me informatie die ik
met een prikklok niet
kan meten.”

InfoLink onthult beste
werkwijzen en risicovlakken
om gerichte verbeteringen
voor nieuwe en bestaande
bestuurders in kaart te brengen.

veiligheid van
bestuurders te
verbeteren?

Een verplichte
dagelijkse
elektronische
inspectielijst
voor bestuurders
waarborgt dat de
truck veilig om te
gebruiken is.

Dynamic
Coaching™
biedt realtime
visuele en
akoestische
veiligheidswaarschuwingen die
ervoor zorgen
dat bestuurders
de truck op juiste
wijze gebruiken.
Het Crown voordeel
Het InfoLink systeem
en uw heftruckvloot zijn
belangrijke componenten
van uw processen. De
teams van het uitgebreide
verkoopnetwerk van
Crown weten dat, en staan
klaar om u met raad en
daad te helpen met de
implementatie van uw
InfoLink systeem.
Om maximale uptime te
waarborgen, verzorgen
onze InfoLink-experts, met
de hulp van een toegewijd
ondersteuningsteam in de
fabriek, op locatie snelle
en efficiënte installatie en
systeemoptimalisatie.

Maak uw
verbinding

Laat u inspireren om
vooruitgang te boeken
InfoLink is een rijke bron van precieze
informatie om u te helpen operationele
uitdagingen het hoofd te bieden.

Seizoensgebonden
gebruik is makkelijk
te herkennen in
aanpasbare rapporten
en grafieken, wat u
helpt om voor pieken
in de vraag
te plannen.

Vlootgebruik
informatie kan
u helpen de
omvang van uw
heftruckpark aan
te passen op basis
van gebruik, zoals
hef- en daaltijden
en transport- en
stilstandtijden.

VEILIGHEID

Voer aan het begin van de shift elektronische inspecties uit,
beheer bestuurderscertificaten en bewaak botsingen

PRODUCTIVITEIT

Vergelijk het werk van bestuurders of teams met
benchmarks voor de afdeling/shift, en breng trends op
de lange termijn en seizoenstrends in kaart

UPTIME

Plan onderhoudsbeurten en meld onderhoudskwesties

BEHEER VAN
BEDRIJFSMIDDELEN

Beheer individuele heftrucks of een hele vloot verspreid
over meerdere locaties

KOSTENVERLAGING

Voorkom dure reparaties, beperk schade door botsingen
en vermijd boetes van regelgevende instanties

7" touchscreen

3" displaymodule

TOUCHSCREENINTERFACE MET WIDGETS
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN INSPECTIELIJSTEN
MET AFBEELDINGEN
GESCHIKT VOOR DYNAMIC COACHING

InfoLink Services:
Bereik meer met uw connectiviteit
Trendanalyses
tonen wanneer
uw heftrucks
worden gebruikt,
helpen u waarde
te kwantificeren en
geïnformeerd te
beslissen of u uw
trucks wilt kopen of
beter kunt huren.

Verbeterde uptime
omdat InfoLink:
■

■

■

■

Helpt met de planning
van onderhoudsbeurten
Juiste verzorging van
de batterij bevordert
Gebeurtenissencodes
registreert om te
bepalen wanneer
onderhoud vereist is
Feedback van
inspectielijsten gebruikt
om tijdig te bepalen
wanneer reparaties
nodig zijn

Prestatieverbeteringen
in kaart gebracht
door continue
bewaking en
rapportage bieden
direct mogelijkheden
voor feedback
en opleiding van
bestuurders.

Crown biedt de nodige aanvullende ondersteuning om uw succes te waarborgen.
Van programma’s die zijn ontworpen om een robuust fundament te creëren dat
u helpt uw doelen te bereiken, tot gegevensintegratie en andere aanpassingen
naarmate uw bedrijf zich ontwikkelt.
■ Bereid uw team voor op het InfoLink systeem met het RightStart™ programma dat
het implementatieproces aan uw operationele behoeften aanpast.
■ Geef uw organisatie een boost met InfoLink. Beoordeel in hoeverre InfoLink momenteel
binnen uw bedrijf wordt gebruikt en stel een specifiek plan op om de betrokkenheid
te verhogen.
■ Gebruik InfoLink Data Services om door InfoLink gegenereerde gegevens in uw
bedrijfssystemen te integreren.
■ Optimaliseer uw InfoLink-ervaring met aangepaste rapporten die u alle benodigde
analyses bieden, in het formaat en met de regelmaat waaraan uw bedrijf de
voorkeur geeft.

Met onze InfoLink
Services maken wij het
u makkelijk om Crown’s
uitgebreide expertise
op het gebied van
vlootbeheer te benutten.
Maak vandaag nog een
afspraak met uw lokale
Crown partner voor een
onsite beoordeling en
om het meeste uit uw
connectiviteit te halen.
Bezoek crown.com

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG

Philipp-Hauck-Str. 12
85622 Feldkirchen, Duitsland
Tel +49(0)89-93002-0
Fax +49(0)89-93002-133
crown.com
Omdat Crown zijn producten voortdurend verbetert, kunnen
specificaties zonder aankondiging gewijzigd worden.
Crown, het Crown-logo, de kleur beige, het Momentum-symbool,
InfoLink, Dynamic Coaching, RightStart, JumpStart, FleetSTATS
en het ecologic-logo zijn handelsmerken van Crown Equipment
Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

twitter.com/crown_europe_nl
Gedrukt op elementair chloorvrij papier van
hout uit duurzaam beheerde bossen.
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