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االسعار وتوافر الكميات تعتمد على نوع االليه ونوع الجهاز -العروض تخضع للشروط واالحكام 
. المستخدم  منظومة مراقبة المنتج   

تنبيهات ,تقارير

وجداول احصائيات

اشتراك 

10$شهري 

منظومة رابط المنتج

اتصل انترنت

قمر صناعي

لشبكات الهاتف النقا

انترنت

انترنيت 

تخوادم الشبكة والبيانا جدار حماية شبكة 

كاتربيلر

شبكة موقع العميل

يتتطبيقات االنترن

بيانات المعدة

™VisionLinkكيف يعمل ؟
اشتراك شهري

$10
120$سنوي 

اشتراك اساسي

$15
180$سنوي  

اشتراك بلس

$25
295$سنوي 

طلب عرض 

سعر مساعدة 

الزبون داخل 

الموقع

الوصول السريع 

ساعات التشغيل

الموقع الجغرافي 

اوقات التشغيل بدون حمل 

استهالك الوقود

االعطال

تقارير العميل 

المراقبة من قبل إيراتراك 

مراقبة االعطال من قبل إيراتراك 

مراقبة التنبيهات من قبل إيراتراك

تحديث يومي للترددات 

دعم إيراتراك الموقعي



موقع المراقبة حاصل على جوائز عديدة لسهولة االستخدام ومراقبة االليات وجمع المعلومات 

طال اذا كنت جاهز الستخدام األليات بشكل فعال اكثر وتقليل التكلفة االع

و اوقات التوقف نحن لدينا الخبرة الكافية للمساعدة 

!تحدث معنا 

www.mantracgroup.com

كيف تعمل اكثر بنفس وقت الساعات  بدون التأثير على عمر االلية ؟
تساعدك تقنيات كاتربيلر على االستفادة اكثر ما يمكن من االليات 

البحث عميقا في موقع العمل و 

الكفاءه في اي مكان وزمان 

تشغيل االليات بدون مفتاح وعن طريق

قطهواية المشغل فقط الليات كتربلر ف

طلب قطع الغيار والصيانة

عمل الصيانة الوقائية 

والذي يركب من  PL542طلب جهاز  

قبل المستخدم مباشرة 

مسح البار كود

حمل البرنامج  وابدء اليوم

استالم تقارير مراقبة االلية 

عداد الساعات و الموقع و مستوى 

الوقود وصحة االلية 

االرتباط المباشر مع الوكيل 

تحسين  موقع  وعمل كل + 

يل الية بالتالي تحسين التشغ

دقة في حساب التكلفه + 

المشاريع

معايرة وتدبير كل موقع + 

العمل 

مراقبة وتقليل اوقات + 

التشغيل بدون حمل واستهالك 

الوقود 

انهاء عمل االليات التي + 

التستوجب العمل 

ليل اتحكم اسهل بالصيانة لتق+ 

اوقات التوقف 

زيادة الحماية هالتحكم التكلف

تحسين اداء المشغل وبيان + 

اذا كان بحاجة الى التدريب 

مقارنة انتاجية االليات كل + 

على حدا 

تعرف عند حدوث إجراءات + 

غير آمنة ، حتى عندما تتواجد 

خارج الموقع 

التصرف بسرعة لتقليل + 

الحوادث

تحسين االداء 

واالنتاجية
العمل من خالل 

بيئة امنة


