
مراقبة الحالة

Status: In use  
Fuel remaining: 68% 
Hours: 7,272

Fault code severity: Medium  
Hours: 2,354  
Maintenance: Overdue 



تقارير أسطول املعدات املرجعية مجانية لجميع 
عمالء مانرتاك. وDكن أن تكون مصممة بشكل خاص 

للعميل، مع املعلومات التي تساعد عىل زيادة 
اإلنتاجية وخفض تكلفة الوقود.

توفر مراقبة الحالة من Cat بيانات 

قيمة لتحس9 األداء
 متابعة تنبيهات مراقبة

الحالة يف العام املايض

+619

آلة تم تسجيلها حتى اآلن 
يف ManCMS، برنامج 

مراقبة الحالة من مانرتاك

+5000

تنبيهات مراقبة الحالة 
املتابعة حتى اآلن

+3900

 تنبيهات حمراء تم إنتاجها
 يف جميع أقاليمنا منذ بدء

الربنامج

+126,118 فحص موقعي ملعداتك •

فحوصات عينات الزيت املجدولة (Cat SOS) التي تتضمن •
الزيت واملربد والشحوم 

• VisionLink جمع البيانات الكرتونيا (عن بعد) من خالل واجهة

مراجعة تاريخ املعدات، ومتابعة القطع واألجزاء•

اسأل الخب�: فيديو



عرض كامل لصحة أداء معداتك

تحتوي تقارير أسطول معداتك املرجعية عىل رؤى 

قيمة يتم جمعها من مجموعة متنوعة من أهم 

النقاط، Zا يف ذلك:

تحتوي التقارير املرجعية عىل: 

الستخدام •

 حرق الوقود •

 ظهور التنبيه األحمر لرمز الخطأ•



مراقبة الحالة: مجموعة واسعة من املزايا

مشورة لألجهزة 

 تقدم مانرتاك املشورة بشأن األجهزة التكنولوجية 

ومجموعة القطع املطلوب رشاؤها وتثبيتها

 CAT Connect دعم

 تهتم مانرتاك بكافة تقنيات Cat يف آالتك، �ا 
يف ذلك عمليات تثبيت األجهزة واستكشاف 

األخطاء وإصالحها

خدمة مراقبة الحالة 

 تعتني مانرتاك بآالتك عن طريق إرسال 
تقارير التنبيهات والتوصيات

 WhatsAppدعم عن طريق الهاتف املبارش و

 Dكن أن تقدم مانرتاك الدعم املبارش لفريق الخدمة 
CAT Connect أثناء تثبيت مجموعة أجهزة

الدعم عرب اإلنرتنت 

 تقدم مانرتاك عىل الفور الدعم يف جميع 
القضايا املتعلقة بأسطول معداتك

التدريب الشخيص 

 CAT تجري مانرتاك تدريبات عرب اإلنرتنت لتطبيقات 

Connect والعمليات الفنية األخرى

تقارير مرجعية 

 يتلقى العمالء تقارير مرجعية مجانية عن أسطول 
معداتهم تتضمن رؤى ونصائح حول تحس� اإلنتاجية

لوحات املعلومات املخصصة 

 يتم إعداد تقارير العمالء وطرق عرض لوحة 
القيادة وتخصيصها، لعرض جميع بيانات االتصال 

ذات الصلة بناء عىل احتياجات العمالء

التدريب املخصص 

 يتلقى العمالء مواد تدريبية مخصصة بناء 
عىل احتياجات أسطول معداتهم



تعمل خدمة وتقنية Cat Connect عىل 

اطالعك باستمرار عىل حالة معداتك وتحس9 

عملياتك التشغيلية.

 Cat Connect تعد خدمة وتقنية

جزءا من مراقبة الحالة

اسأل الخب�: فيديو

 عمليات التشغيل

املعقدة

!

 املواعيد النهائية

الفائتة

!

زيادة التكاليف

!

زيادة املنافسة

!

تحديات اليوم Cat Connect تواجه خدمة وتقنية

رسقة الوقود

!

 إساءة استخدام

املعدات

!

تساعدك هذه الخدمة عىل أن تكون أك� كفاءة، 
وتقلل من تكاليفك، وعىل اتخاذ قرارات أك� حكمة. 

فاعمل عىل االستفادة من البيانات التشغيلية 
الهامة، التي Dكن أن تحول مشكالتك إىل زيادة يف 

اإلنتاجية واألرباح.



Cat Connect فوائد خدمة وتقنية

حول تحديات اليوم إىل أرباح الغد.  Cat Connect، هي مجموعة خدمات ذكية من األجهزة 

والربامج والخدمات االستشارية، التي Dكنها القيام �ا ييل:

عرض مواقع العمل وأساطيل 
.املعدات بأكملها

املراقبة عن بعد

إطالة عمر استث¥رك، من خالل تنبيهات 
منتظمة حول سالمة املعدات.

تحس9 االستث�ر

تقليل ساعات املرشوع، وتحديد 
املعدات قيد االستخدام.

زيادة الكفاءة

تلقي توصيات الخرباء بدعم 
ميدا©.

الدعم الشخيص
متابعة موقع املعدات، وإساءة 

االستخدام، ورسقة الوقود.

تحس9 األمن

تحس� عمليات التشغيل 
والصيانة.

تحس9 التشغيل

مراقبة استهالك الوقود، 
ومنع تعطل املعدات.

خفض التكاليف

تقليل ساعات العمل، واألتعاب، 
وأعطال املشغل.

تعزيز السالمة


