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Neatkarīgi no tā, kāds ir jūsu biznesa darbības veids vai tā apjoms, mūsu tehnoloģiju rīki –  
My.Cat.Com un VisionLink – var palīdzēt jums būt efektīvākiem, rentablākiem un drošākiem.

PIEVĒRSIET VAIRĀK UZMANĪBAS 
SAVAM BIZNESAM



*Piedāvājums ir spēkā tām tehnikas vienībām, kas aprīkotas ar ProduktLink kastīti. Datu pieejamība ir atkarīga no tehnikas modeļa. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam, 2022.
**Lai reģistrētos, piesakieties mājaslapā vai sazinieties ar vietējo Avesco pārstāvi: Imants Vidiņš +371 26545820; imants.vidins@avesco-cat.com

CAT AUTOPARKA PĀRVALDĪŠANA  I  ABONEMENTI
Jūsu savstarpēji savienotās tehnikas vienības rada daudz vērtīgu datu, taču dažubrīd informācijas apjoms var šķist nomācošs. 

Tāpēc piedāvājam jums iespēju kontrolēt saņemto datu apjomu un to saņemšanas biežumu.
Pareizais abonements palielina un optimizē jūsu autoparku. Izveidojiet savienojumu jau šodien!

MY.CAT.COM               VISION LINK*

CAT DAILY         CAT ESSENTIALS
Nodrošina informāciju IK DIENU par tehnikas darba 

studnām un atrašanās vietu.
Iegādājoties tehniku bez maksas

Nodrošina detalizētu informāciju IK STUNDU par  
tehniku, tās darbības rādītājiem un visa autoparka  
atrašanās vietu. Abonēšanas maksa 16 € + PVN/mēn.

REPORTI

Pārskata biežums Ik dienu Ik stundu

Pēc izvēles 10-Minūšu atskaite •

Pielāgoti ziņojumi •
Iespēja eksportēt API (aplikāciju programmēšanas 
interfeisu) uz Jūsu uzņēmuma serveri •

TEHNIKAS DATI

AD Blue šķidruma līmenis •

Degvielas līmenis •

Paziņojums par degvielas iztrukumu •

Tehnikas grupēšana,  
tostarp grupēšana pēc atrašanās vietas •

Motorstundu rādijums •

Motorstunds & Lokācija • •

IZMANTOŠANA

Tehnikas Start / Stop •

Degvielas izlietojums • •

Degvielas uzpilde •

Darba cikli •

Stundu patēriņš • •

Tukšgaitas & darba stundas •

DIAGNOSTIKA

Diagnostikas kodi • •

Diagnostikas norādes • •

Kļūdu brīdinājumi •

Integrēts Cat® Inspect • •

Integrēti S·O·SSM rezultāti • •

APKOPES

Integrēts Parts.Cat.Com • •

Apkopju plānošana • •

DROŠĪBA

Instalācijas atjaunināšanas brīdinājums •

REĢISTRĀCIJA** https://my.cat.com https://www.myvisionlink.com/cat

SIA Avesco
Tel.: +371 25701711
www.avesco-cat.lv
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TEHNIKAS VECUMS MAŠĪNSTUNDAS

Tehnikas masa 
>10 tonnas

< 12 gadi no  
   pārdošanas brīža < 18 000 stundas

Tehnikas masa 
<10 tonnas < 7 gadi no brīža < 5 500 stundas

*Bezmaksas abonements līdz:


