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Kezelje flottáját, növelje hatékonyságát!

A CFC - Comac Fleet Care az az eszköz, amely lehetővé teszi a Comac géppark jobb kezelését. A digitalizálásnak köszönhetően 
lehetőség nyílik a gépekkel való kommunikációra, adatgyűjtésre és ezek átalakítása értelmes, hasznos információkká a takarítási műveletek 
lebonyolításához. A gépek állapotára vonatkozó megfelelő információk birtokában világos rálátást kaphat a flottára, így növelheti a tisztítási 
műveletek hatékonyságát, miközben csökkenti a költségeket és a hulladékot.

Pénzt takaríthat meg, köszönhetően:
• a géppark jobb kezelése;
• valós felhasználáson alapuló karbantartási beavatkozás 
tervezése;
• a gép helytelen használatának csökkentése;
• ösztönözni kell az akkumulátorok helyes használatát, kiküszöbölve 
ezzel a kapcsolódó költségeket;
• az anomáliák valós idejű észlelése az állásidő csökkentése 
érdekében.
Növeli a biztonságot, mert:
• kezelheti minden egyes gép hozzáférését;
• csak az arra feljogosított személyek használhatják a gépeket;
• minden visszaélést jelent és figyel;
• lehetőséget ad bizonyos paraméterek konfigurálására a 
hozzáférés típusának megfelelően;
• Megakadályozza a lopást, mivel figyelmeztetést kaphat, amikor a 
gép elhagyja a tervezett helyszínt.

Teljesítmény javítása:
• a flotta munkateher elosztásának optimalizálásával;
• az egyes gépek használatának értékelésének képességével;
• az egyes beavatkozások elemzésével;
• teljes, hatékony és testreszabható riportokkal a működési 
igényeknek megfelelően.

A fogyasztás figyelése:
• a flotta teljesítményének állandó szinten tartása;
• részletes adatokat szerezni az egyes gépek használatáról és 
fogyasztásáról;
• információkat kaphat az egyes gépek, a flotta vagy a teljes 
munkaterület környezeti hatásairól.

MILYEN ELŐNYE VAN A CFC TECHNOLÓGIÁNAK?
A CFC-nek köszönhetően bárhol és bármikor vezérelhet egyetlen gépet vagy a teljes flottát. Ezzel pénzt takaríthat meg, növelheti a 
biztonságot, javíthatja a teljesítményt és figyelemmel kísérheti a fogyasztást.



A CFC HÁROM VÁLTOZATA RÉSZLETESEN:

Válassza ki a flottájának leginkább megfelelő CFC-verziót

Minden munkaterületnek megvannak a saját igényei, mind műszaki, mind takarítási szempontból. A Comac tisztában van ezzel, ezért a 
Comac Fleet Care rendszer három változatát kínálja gépeihez: a CFC Wi-Fi-től a CFC Cellularon át a teljesebb CFC-ig.

CFC Wi-Fi CFC telefon CFC

Adatátviteli mód
GSM Wi-Fi GSM Wi-Fi GSM Wi-Fi

Az adatátvitel csak Wi-Fi hálózaton 
keresztül érhető el azon a munkahelyen, 

ahol a gép található
Adatátvitel csak 
GSM hálózaton 

keresztül

Két adatátviteli mód: adathálózaton 
(GSM) és Wi-Fi hálózaton keresztül, 
ha elérhető a munkahelyen, ahol a 

gép található

Integrációs nehézség
a munkahelyi infrastruktúrán 

belül Elég egyszerű Nagyon egyszerű

A munkahely Wi-Fi hálózatának 
korlátaitól és elérhetőségétől függően

Nagyon egyszerű

Nincsenek korlátozások, mivel a 
GSM-hálózat nem függ a 

munkahelytől

Nincsenek korlátozások, mivel a 
GSM-hálózat nem függ a 

munkahelytől

Adatátviteli mód a portálra Korlátozott Teljes
A munkahelyen belüli Wi-Fi hálózat 
minősége és elérhetősége alapján. 

Egyes funkciók esetében a küldés csak 
akkor történik meg, ha az akkumulátor 

csatlakoztatva van

Részben korlátozott

Egyes funkciók esetében az átvitel csak 
az akkumulátor csatlakoztatásakor 

történik

Címkekezelés

Nem elérhető Nem elérhető Elérhető (opcionális)

Riasztás a gép illetéktelen 
használatakor

Nem elérhető Nem elérhető Elérhető
A címkekonfigurációnak köszönhetően

Anomáliák és ütközések jelentése

Elérhető Elérhető
Csak akkumulátorral

Elérhető
Csak akkumulátorral



A CFC fő funkciói

Beavatkozás elemzése
testreszabható az Ön igényei szerint: beavatkozásonként, munkaterületenként, egyetlen gépen vagy a teljes flottán. Ily 
módon grafikusan ábrázolhatja a tisztítási tevékenységgel kapcsolatos összes legfontosabb szempontot.

Telemetria
lehetővé teszi a gép állapotával kapcsolatos valós idejű információk megtekintését, így megértheti, hogy vannak-e 
rendellenességek. Távolról ellenőrizheti az alkatrészeket és a gép állapotát, és megértheti, hogy a legtöbbet hozza ki 
belőle. Emellett a telemetriának köszönhetően a Comac szervizközpont gépi távdiagnosztikát is végezhet, hogy 
felkészüljön a beavatkozás szükségességére.

Kétirányú adatáramlás
információkat kaphat a gépről, de néhány paramétert távolról is módosíthat.

Anomáliák és hatások jelentése
lehetővé teszik az azonnali cselekvést és a nem megfelelő viselkedés azonosítását. Ezenkívül az adatgyűjtési funkció 
lehetővé teszi a gép állapotának megtekintését az ütközés előtti 30 másodpercben és az azt követő 10 
másodpercben. Ily módon azonosíthatja a hiba entitást és azt, hogy mi okozta.

Akkumulátorok kezelése
élettartamuk maximalizálása érdekében. Megtudhatja az akkumulátorok állapotát, használatuk és újratöltésük módját, 
hogy kijavítsa a nem megfelelő viselkedést.

Címkekezelés a CFC-verzióhoz
amely csak arra feljogosított személyek számára engedélyezi a gép használatát. Dönthet úgy is, hogy korlátozza egy 
adott címke használatát egy adott gépen, így elkerülheti, hogy azok használják, akik nem rendelkeznek megfelelő 
képzettséggel.

Részletes és testreszabható jelentéskészítés
hogy a leghasznosabbnak ítélt információk mindig kéznél legyenek. A jelentést bármikor letöltheti, vagy választhat, 
hogy személyre szabott jelentést kap közvetlenül e-mailjére és rendszeresen.

Környezeti hatások elemzése
minden tisztítási műveletről az egyes gépeken számított becsléseknek köszönhetően. A sematikus rajzok lehetővé 
teszik, hogy megértse, mennyi energia fogy a beavatkozás során, és mennyi szükséges az akkumulátorok 
újratöltéséhez. De a felhasznált tisztítóoldat mennyiségét és az egy nap alatt termelt CO2-t minden egyes 
beavatkozásnál. Ezen információk birtokában megértheti a takarítási tevékenységek hatását, és lépéseket tehet azok 
fenntarthatóbbá tétele érdekében.
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Hogyan működik a gép CFC-vel?

HOGYAN LEHET ELÉRNI A CFC-VEL GYŰJTÖTT ADATOKHOZ?

A számítógépek, okostelefonok és táblagépek segítségével a CFC rendszer átfogó, naprakész, valós idejű áttekintést biztosít a gépek 
állapotáról. Ez lehetővé teszi a gépek koordinációjának javítását és a teljesítmény optimalizálását a költségek csökkentése érdekében
tulajdonjog.
A My.Fleet alkalmazáson vagy a CFC Portálon keresztül megtudhatja egy adott gép vagy a teljes flotta elhelyezkedését, felhasználási 
módjait, fogyasztását, teljesítményét, egészségi állapotát és környezeti hatásait egy munkaterületen vagy egy munkaterületen. műszakban, 
bármikor.

A CFC – Comac Fleet Care az összes legújabb 
generációs Comac padlósúrolón elérhető, még a 
legkompaktabb modelleken is, mint például a Vispa 
EVO és a Vispa XL.

Ha a CFC-verziót választja, választhat, hogy minden egyes felhasználóhoz címkét, vagy minden géphez címkét 
rendel. A címke behelyezése után a gép elkezdhet dolgozni, mivel kiegészítő kulcsként működik.

A Comac Fleet Care rendszer minden verziójában lehetővé teszi a gép lokalizálását, hogy lássa, hol van. Ha a 
gép nincs az ütemezett területen, akkor figyelmeztetést kap, hogy haladéktalanul cselekedjen és 
megakadályozza a lopásokat.

Amíg a gép működik, a CFC-rendszer hardverelemei összegyűjtik és továbbítják az adatokat a CFC-portálra és 
a My.Fleet alkalmazásra. Az átvitel adathálózaton vagy Wi-Fi-n keresztül történik az adatátvitel maximális 
megbízhatóságának és stabilitásának biztosítása érdekében.

Az összegyűjtött adatok értelmes információkká alakulnak, amelyek bármilyen eszközről elérhetők, így bármikor 
és bárhol megtekintheti azokat. Hozzáférhet hozzájuk térképekkel és grafikonokkal, és letöltheti őket, hogy 
világos és egyszerű jelentéseket készítsen, amelyek segítségével mindig kézben tarthatja flottáját. Valójában 
minden jelentés testreszabható az Ön egyedi igényei szerint, és igény szerint kérheti, vagy beállíthatja az 
automatikus küldést.
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