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TILLVAL

KOMMUNIKATION GER DIG MERVÄRDE. Vi erbjuder Connect, 
ett intelligent tillval som gör att du får ut ännu mer av din mobila 
komprimator. Det är en modembaserad kommunikationstjänst 
som får maskinen att sända ett meddelande när den är full eller 
behöver teknisk support. Connect erbjuder också en unik översikt 
och möjlighet att samla viktig statistik från komprimatorn.

INGÅR I CONNECT 

FÖRDELAR MED CONNECT

 · Tillgång till webbportalen · App för hantering via mobil · Komprimerings statistik 

 · Skickar meddelanden, till  
exempel vid full komprimator  
och behov av service.

FULL KONTROLL
Med hjälp av webbportalen och appen får du en uppdaterad  
översikt över aktuell status på hela din maskinpark samt  
statistik för valfri tidsperiod. 

ALLTID REDO
Personalen blir meddelad när maskinen behöver tillsyn så att  
störningar i driften minimeras.

PRODUKTIV TIDSANVÄNDNING  
OCH OPTIMAL LOGISTIK
Spara in rutinmässiga kontroller med Connect. Besök enbart  
maskinerna när det behövs! 



Med appen SWM kan du ha översikt över dina komprimatorer.

Du kan få full överblick över dina komprimatorer i listan på plattformen.

Statusöversikt över komprimatorerna.

Detaljer om komprimatorn och plats på kartan.
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MED CONNECT KAN DU:

 · Optimera din avfallshantering. · Tömma endast när komprimatorerna är fulla. · Analysera rapporter bakåt i tid för att kunna 
planera för körningar. · Se på kartan var dina komprimatorer verkar. · Ta emot precis information om fel, fyllnad och 
arbetsgång på e-post. · Agera snabbare vid problem.

VAD INGÅR I PAKETET?
När du beställer Connect får du modem, 
licens och kommunikationstjänst. Ett SIM-
kort är redan implementerat i modemet, så 
du behöver inte bekymra dig om lokala ope-
ratörsavtal eller extra oväntade avgifter. 

I tjänsten kan du själv döpa dina maskiner 
och ange deras plats för god översikt. Du 
kan också exportera informationen till ett 
exceldokument för datahantering. Styr själv 
vem som ska få notiser via notishantering.
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