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JÄLJITÄ MITÄ VAIN
TICK ™ JÄLJITTIMELLÄ

HELPPO JA ILMAINEN KÄYTTÄÄ

VARASTOINVENTAARION HALLINTA

SEURANTA JA VARKAUDENESTO

ONE-KEY™ antaa sinulle täydellisen katsauksen varastoinventaarioosi huolimatta siitä, oletko
työmaalla vai toimistolla. Mitkä työkalut ovat työmaalla ja mitkä huollossa?

Hallitse kuka pääsee käsiksi työkaluihisi. Lukitse työkalusi, jos se katoaa ja saat ilmoituksen, kun se on
löytynyt.

TÄYSI KATSAUS VARASTOLUETTELOON

LÖYDÄ KADONNUT TYÖKALUSI

TÄYSI KATSAUS - lisää työkaluja ja tarvikkeita - lataa varastoluettelo Microsoft Excelin kautta
RAJOITTAMATTOMASTI KÄYTTÄJIÄ - ilmainen käyttö kaikille työntekijöille

JÄLJITYS - unohditko mihin jätit työkalusi? Selvitä työkalun viimeisin
sijainti sovelluksen avulla

UUDET TYÖNTEKIJÄT - varastoinventaarion hallinta on helppo siirtää uudelle 						
työntekijälle - 'tulosta varastoinventaario' ja pyydä allekirjoitus siirtoa varten

VARKAUDET - jos työkalusi varastetaan, ilmoita se kadonneeksi ja
lukitse se heti sovelluksen avulla

LAATUTAKUU - tulosta raportteja työsi dokumentointia varten

JÄLJITÄ MITÄ VAIN - TICK™ avulla voit paikantaa kaiken
varastoinventaariossa mukaan lukien kuljetuskalusto, kontit, trailerit jne.

Jos työkalusi on
kadoksissa, ONE-KEYTM
löytää sen sinulle

RÄÄTÄLÖI TYÖKALUSI
SÄÄSTÄ RAHAA - valitse oikea tarvike ja asetus kuhunkin
työhön. Tämä kasvattaa tarvikkeen käyttöikää ja työkalun
käyttöaikaa

SUOJAA TYÖKALUSI

SÄÄSTÄ AIKAA - säädä täydellinen asetus toistuville
työtehtäville
100% HALLINTA - täysi nopeus tai maksimaalinen vääntö eivät
aina vauhdita työtehtävää. Voit säätää asetuksia ja räätälöidä
työkaluasi ONE-KEY™ -sovelluksen avulla parhaaseen
tuottavuuteen

Skannaa mikä tahansa viivakoodi/
QR-koodi ja lisää se helposti
varastoluetteloosi.

Kun työkalusi on lukittu,
kukaan muu ei voi
käyttää sitä ennen kuin
avaat sen uudelleen

LUKITSE TYÖKALU - lukitse työkalusi, jotta sitä voi käyttää vain
sinä ja tiimisi
HÄLYTYS - kun toinen ONE-KEY™ -käyttäjä on 30 metrin
säteellä kadonneesta työkalustasi saat hälytyksen puhelimeesi tai
sähköpostiisi, mikä kertoo työkalusi löytymisestä
APU - saat automaattisesti apua muilta sovelluksen käyttäjiltä
työkalusi ja tarvikkeidesi paikantamiseen. Älypuhelimesi auttaa
myös muita käyttäjiä automaattisesti löytämään kadonneet
työkalut
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GEOFENCING
Käyttäjä voi luoda näkymättömän aidan tietylle työmaalle. Jos työkalut poistuvat määritetyltä alueelta,
käyttäjä saa automaattisesti ilmoituksen ONE-KEY™ -sovelluksen kautta.

RAJAA TYÖMAA

PITKÄ PARISTON
KÄYTTÖAIKA
(HÄLYTTÄÄ, KUN SE TULEE VAIHTAA)

SEURAA MITÄ VAIN.
KESTÄÄ KAIKEN.

IP 67

IP67 LUOKITELTU
ALUE JOPA
100 M

BLUETOOTH® SEURANTALAITE

ILMOITUKSET - saat ilmoituksen heti, kun työkalu poistuu näkymättömän aidan sisältä
SEURANTA - paikanna mitkä työkalut ovat tietyllä työmaalla ja mikä tärkeämpää, 					
mitkä työkalut eivät

MÄÄRITÄ MILLE VAIN TUOTTEELLE

•
•
•

SUOJAUS VARKAUKSILTA - jos ONE-KEY™ -työkalu poistuu näkymättömän 					
aidan sisältä voit helposti lukita sen alle 2 sekunnissa

Yhdistä TICK™ mihin vain tuotteeseen
Jäljitä tuote ONE-KEY™ -käyttäjäverkoston avulla
Katso älypuhelimella, mitä kontti sisältää ilman sen avaamista

akkk

ASETA HUOLTOMUISTUTUS
•
•

Aseta huoltomuistutus ONE-KEY™ -sovellukseen, joka hälyttää kun
työkalu pitää huoltaa
Käytä TICKiä™ työkalun helppoon paikantamiseen ja palauta se
työmaalta huoltoon

YLLÄPIDÄ TIETOJA JA KUITTEJA
•
•

Liitä kaikki tuotteiden kuitit, huoltotiedot ja kulut ONE-KEY™
-sovelluksessa ja tarkastele työkalujesi historiaa helposti
ONE-KEY™ takaa, että sinulla on tarvittava tieto käsissäsi

LIITÄ MIHIN VAIN

KÄYTTÄJÄPALAUTE

Jos työkalu tai muu tuote poistuu aidatulta alueelta, 							
saat välittömästi ilmoituksen älypuhelimeesi.

“Ennen ONE-KEYtä™ työkalujen jäljittäminen oli hyvin
manuaalista ja aikaa vievää. Nyt ONE-KEY™ -sovelluksen
avulla lisään työkalun varastoinventaarioon i ja asetan
huoltomuistutuksen. Tämä antaa minun keskittyä muihin
työtehtäviin ilman, että minun täytyy murehtia milloin työkaluni
tarvitsee huoltoa. TICK™ on hieno lisähyöty, koska kun saan
huoltomuistutuksen voin myös nähdä tuotteen viimeisimmän
sijainnin, joka tekee palauttamisesta helppoa. Tämä tarkoittaa,
että saan työkalun takaisin nopeasti hukkaamatta aikaa ja
mahdollisesti kuluja säästäen.”
Thomas Mayer – Työmaapäällikkö
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PAIKAT
Paikkojen hallinta antaa käyttäjille mahdollisuuden jakaa tuoteluettelo Työmaahan, Kotipesään
tai Ajoneuvoon. Kun ONE-KEY™ on luotu, se antaa yleiskatsauksen kaikista työkalu- ja
tuotetiedoista kyseisessä paikassa. Tunnista helposti työmaalle määritetyt tuotteet, ONE-KEY™
-työkalut tai TICKit sekä ONE-KEY™ -työkalut, joita käyttäverkostomme ei ole nähyt viimeisen
viiden päivän aikana. Paikkojen hallinnan uusi toiminto on varaston tarkistustoiminto, jonka avulla
käyttäjä voi nopeasti etsiä kaikki kyseiseen paikkaan määritetyt työkalut ja TICKit Bluetooth®
-alueen sisällä. Tämä antaa käyttäjälle välittömän yleiskuvan siitä, mitkä tuotteet ovat edelleen
määritellyssä paikassa ja mikä tärkeintä, mitkä tuotteet on mahdollisesti siirretty pois työmaalta.
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ONE-KEYTM -KÄYTTÄJÄVERKOSTO
Vuoden 2016 lanseerauksesta asti ONE-KEY™ on innovoinut ja ajanut alan kehitystä
digitaalisten työkalujen parissa. Yli 2 vuoden kokemus ja 30+ työkalun valikoima tekee
ONE-KEYstä™ markkinoiden johtavan ohjelmiston, joka on suunniteltu hyödyttämään
kaikkia toimialoja. ONE-KEY™ hyödyntää pilviteknologiaa, joka tarjoaa parhaan mahdollisen
ratkaisun tuotteiden hallintaan maksutta ja se on saatavana eri laitteille. ONE-KEY™ -alusta
on tuettu jatkuvasti laajenevalla käyttäjäverkostolla, joka tarjoaa sinulle mahdollisimman
kattavan sisällön räätälöidä, jäljittää ja hallita tuotteitasi.

LAAJA KÄYTTÄJÄVERKOSTO
Jos työkalusi on kadonnut työmaalta, ilmoita
se kadonneeksi ONE-KEY™ -sovelluksessa.
Saat ilmoituksen työkalun sijainnista heti,
kun työkalu ilmaantuu 30 metrin säteelle
toisesta ONE-KEY™ -käyttäjästä.

PAIKKOJEN HALLINTA
•
•
•
•

Luo paikka
Lisää työkaluja Työmaalle, Kotipesään tai Ajoneuvoon
Liikuttele työkalukantaa paikkojen välillä
100% katsaus siihen, missä työkalusi ovat

Työn viimeistely on helppoa, kun työkalut voidaan paikantaa
takaisin Kotipesään ja työkalukantaa voidaan liikutella
esimerkiksi ajoneuvojen ja työmaiden välillä.
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TYÖKALUJEN TARKASTUS
"Työkalujen tarkastus" on
ONE-KEY™ -sovelluksen uusi
toiminto. Käyttäjä voi suorittaa
Bluetooth® -skannauksen TICK™
-seurantalaitteelle ja ONE-KEY™
-työkaluille, jotka on määrätty
tietylle paikalle. Skannauksen
aikana ONE-KEY™ pystyy
erottelemaan työkalut, joita ei
pystytä löytämään paikannuksen
aikana.
Tarkista, että kaikki työkalusi
ovat autossasi ennen kuin
poistut työmaalta.
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