SYSTEM TELEMATYCZNY
DO MASZYN DYNAPAC
DYN@LINK

dynapac.com

DYN@LINK

Dzięki wprowadzeniu Dyn@Link oferta Dynapac rozszerzyła się o wydajne i wygodne narzędzie
do zarządzania flotą maszyn. Inteligentny system telematyczny zapewnia szereg możliwości w
zakresie optymalnego wykorzystania floty, zmniejszenia kosztów utrzymania oraz oszczędności czasu
i pieniędzy.
Dostępne są 3 wersje
systemu

Dyn@Link Pro*
Parametry rozkładania
zależne od położenia
geograficznego:
- szerokość robocza
- grubość warstwy
- „temperatura asfaltu”

Nowy system telematyczny
Dyn@Link jest dostępny w
trzech wersjach: Dyn@Link,
Dyn@Link Advanced i
Dyn@Link Pro.
Każda z tych wersji obejmuje
urządzenie wyposażone w
kartę SIM, dostęp do strony
internetowej oraz 12-miesięczny
pakiet transmisji danych
z możliwością przedłużenia po
upływie tego okresu.

Łączność z systemem
BPO firmy Volz Consulting GmbH

Dyn@Link Advanced
Zużycie paliwa

Zdalna diagnostyka

Harmonogramy
konserwacji

Geofence

Dyn@Link
Godziny pracy

* System dostępny dla dużych rozkładarek, może wymagać dodatkowych czujników.

Dyn@Link pozwala na wygodne
zarządzanie flotą bez opuszczania
biura i oferuje stały dostęp do
parametrów maszyn. Użytkownik
może korzystać z tych informacji z
dowolnego miejsca i w dowolnym
momencie.

Geofence

Po skonfigurowaniu adresu email
system automatycznie zawiadomi
użytkownika Dyn@Link, kiedy
maszyna wjedzie do wyznaczonego
obszaru lub go opuści. Dzięki
funkcji nadzorowania obszaru
użytkownicy Dyn@Link mogą
śledzić położenie swoich maszyn,
nawet kiedy nie są zalogowani
na stronie.

Funkcja raportowania

Parametry maszyny
- parametry silnika
-p
 okonany dystans

Dyn@Link umożliwia użytkownikom konfigurowanie automatycznych
raportów codziennych, cotygodniowych lub comiesięcznych.
Funkcja ta dostarcza informacji o zużyciu paliwa, pracy maszyny oraz
koniecznych serwisach.

Wszystkie dane maszyn dostępne w mgnieniu oka
Na stronie internetowej Dyn@Link wyświetlane są wszystkie maszyny wraz z ważnymi
informacjami, takimi jak położenie, ilość paliwa i Adblue, potrzeby serwisowe oraz
widok mapy. Dzięki portalowi online oraz aplikacji Dyn@Link użytkownicy mogą
korzystać z tych informacji z każdego miejsca i w każdej chwili.

Możliwość dostosowania narzędzia do własnych potrzeb
Przyjazna dla użytkownika strona internetowa jest łatwa w obsłudze,
a rozmaite filtry i osobiste ustawienia wykresów oraz tabelek pozwalają na
dostosowanie jej układu do indywidualnych potrzeb.

Zdalna diagnostyka

Oprócz funkcji informowania o przeglądach, systemy Dyn@Link Advanced i Pro oferują również zdalne śledzenie
komunikatów o awariach, co pozwala na ograniczanie przestojów do minimum. Systemy Dyn@Link Advanced i Pro
są w pełni zintegrowane z magistralą CAN rozkładarki, podajnika lub walca.
Dzięki temu, wszystkie ostrzeżenia są rejestrowane i wysyłane do portalu Dyn@Link. Pozwala to ekipie serwisowej
klienta lub serwisantom Dynapac na zapewnianie szybkiego i sprawnego wsparcia pracownikom w terenie.

Powiadomienia serwisowe
Dyn@Link oferuje możliwość
ustawiania harmonogramów
konserwacji. Pomaga to w
wydajnym planowaniu przeglądów,
sprawnym reagowaniu i unikaniu
kosztownych awarii.
Po ustawieniu harmonogramu
na wybrany adres e-mail
automatycznie wysyłane będą
powiadomienia o zbliżającej się
dacie następnego przeglądu.
Menu konserwacji zapewnia
użytkownikom Dyn@Link pełny
wgląd w dane serwisowe każdej
maszyny.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
Technical data

FLOTA MOŻE WIĘCEJ
Dyn@Link - zaawansowany system telematyczny jest
dobrym sposobem na podniesienie wydajności maszyn.
Razem z pakietami „Wszystko w jednym”, zawierającymi
wszystkie potrzebne części do przeprowadzenia planowych
przeglądów, pozwala na ograniczenie do minimum
przestojów i utrzymanie sprzętu w doskonałym stanie przez

cały okres eksploatacji. Przeglądy te są również okazją
dla naszych serwisantów, by przekazać ważne wskazówki
dotyczące zastosowania Dyn@Link. Dodatkowo oferujemy
opcjonalny rozszerzony program gwarancji DYNAPLUS
zapewniający klientom całkowite poczucie bezpieczeństwa.

ŁATWA OBSŁUGA
DYNAPLUS PROGRAM

APLIKACJE PARTS ONLINE
I SHOP ONLINE

PROFESJONALNE SZKOLENIA
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ZESTAWY CZĘŚCI “WSZYSTKO W JEDNYM”

