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MONITORAMENTO REMOTO E
CONTROLE DE SUAS OPERAÇÕES
Utilização da telemetria

Os dados fornecidos pelos sistemas de telemetria, em seu nível mais
básico, ajudam os proprietários de equipamentos a tomar melhores
decisões sobre como gerir os seus negócios. Somando os dados coletados
com a análise crítica, é possível revelar novos conhecimentos sobre a
produtividade e a eficiência da sua frota. O modem padrão da telemetria
fornece comunicação 3G, assegurando a comunicação rápida e eficiente de
dados e atualização no portal do usuário.

Maior produtividade

Redução de tempo ocioso representa ganho de produtividade. O SiteWatch
fornece dados em tempo real para facilitar o seu controle, medição
e gestão do tempo ocioso do motor, consumo de combustível e desempenho
da máquina ao longo do dia de trabalho. Isso permite identificar ineficiências
e reduzir os custos operacionais.

Painel com controle resumido da frota para referência rápida

Dados personalizados

O SiteWatch, quando conectado à rede CAN-bus de uma máquina,
monitora até 40 parâmetros (conforme o modelo da máquina),
fornecendo-lhe dados mais específicos da máquina. Você não precisa
priorizar quais parâmetros são mais importantes naquele momento.

Custos operacionais precisos

A gestão da frota é a chave para um melhor controle dos custos operacionais.
O SiteWatch torna simples obter uma imagem detalhada do desempenho de
sua frota e minimiza a entrada manual de informações para que você possa
alocar seus recursos de forma mais eficaz.

Analisa a eficiência de combustível e o desempenho

Segurança confiável

Proteja a sua frota com recursos como toque de recolher da máquina,
delimitação geográfica e detecção de movimento – a CASE fornece
um dos únicos serviços que rastreia o movimento da máquina mesmo
quando ela está desligada. O SiteWatch não só envia mensagens
de e-mail se ocorre o uso não autorizado ou movimentação da máquina,
como o sistema pode auxiliar no rastreamento e recuperação também.

Manutenção simplificada

Esteja um passo à frente na gestão da manutenção da máquina.
O SiteWatch monitora o histórico de manutenção, define alertas automáticos
via portal on-line, e-mail ou ambos para você e seu revendedor. Ele auxilia
na programação de manutenção preventiva da máquina, reduzindo perdas
de produtividade.

Relatórios de utilização

Relatórios flexíveis

Tenha planilhas atualizadas e personalize as informações recebidas
para atender às suas necessidades.

Suporte proativo do concessionário

Com SiteWatch, o concessionário CASE também estará apto a monitorar
sua frota e receber alertas dos equipamentos. Isso permite ajudar a
diagnosticar problemas remotamente, minimizar o tempo de resposta do
serviço, identificar necessidades de peças e dar-lhe algum apoio extra para
supervisionar sua operação.
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Localize suas máquinas e receba alertas
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Utilização eficiente

Obtenha o máximo de sua frota e custos de locação equilibrados através da
identificação de máquinas com baixa ou muita utilização.

Comunicação Via Satélite (opcional)

A parceria da CASE com a rede de satélites IRIDIUM assegura a conexão ao
equipamento, não importa a sua localização no globo. Com uma operação
extremamente remota como essa, é muito importante manter o controle
das necessidades básicas de operação. As notificações de alarme são
transmitidas em tempo real, assim como a localização do equipamento e
todos os outros dados de operação ocorrem periodicamente. Isso permite
que os gestores de frota permaneçam no controle dos equipamentos, mesmo
quando estes estiverem quase inacessíveis.

Obtenha detalhes de operação da máquina

Controle SUA OPERAÇÃO DE QUALQUER LUGAR
Usufrua do máximo em gestão de frotas a distância com o SiteWatch. Você obtém métricas de desempenho em tempo real, relatórios de tempo
ocioso, intervalos de manutenção programada e alertas de segurança programáveis enviados para qualquer computador, a qualquer hora, em
qualquer lugar.

O SiteWatch ESTÁ DISPONÍVEL EM DOIS TIPOS DE
ASSINATURAS – BÁSICA E AVANÇADA
Fale com o seu concessionário CASE para ver qual assinatura é a certa para as suas necessidades de negócios.
Básico

Características do plano
Localiza as máquinas
Gestão de Frota
Relatórios de horas de máquina
Manutenção Planejada

Segurança

Planeja e prepara os intervalos de manutenção
Delimitação geográfica: notificação em tempo real de movimentos
não planejados
Toque de recolher

Utilização do
Equipamento

Relatórios: horas de funcionamento da máquina, tempo ocioso
versus operação, tempo em deslocamento e utilização
da máquina por localização

Avançado

(intervalo de dados
de 2 horas)

(intervalo de dados
de 10 minutos)

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

Dados de carga do motor para comparar máquinas e operadores
para identificar tendências operacionais

✓

Informação de
Combustível

Dados de consumo de combustível para uma máquina ou uma
frota

✓

Parâmetro de Saúde
da Máquina

Monitora as características de funcionamento da máquina:
temperaturas, pressões, alertas para parâmetros fora do normal
e parâmetros CAN-bus para diagnóstico e solução de problemas

✓

Análise de
Desempenho

SiteWatch para frota mista
O SiteWatch pode ser instalado em qualquer máquina da concorrência. Esses equipamentos terão as informações do Plano Básico disponíveis.
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Quem é cliente CASE conta com um canal de comunicação direto com a marca.
É o Case Customer Assistance, um programa de atendimento diferenciado, com
a agilidade que você precisa e a qualidade que você merece. Portanto, onde você
estiver e precisar da CASE, é só ligar. Estamos ligados em você 24 horas por dia,
sete dias por semana. Case Customer Assistance. Com você onde você estiver.
A CASE reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma
obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem
corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região e estão sujeitos a alteração sem prévio
aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir todos os equipamentos padrão.
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Escritório Comercial:
Sorocaba – São Paulo – Brasil
Av. Jerome Case, 1.801
Éden – CEP 18087-220
Tel.: +55 15 3334-1700

Fábricas:
Contagem – Minas Gerais – Brasil
Av. General David Sarnoff, 2.237
Inconfidentes – CEP 32210-900
Tel.: +55 31 2104-3392
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