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VISION LINK ESSENTIALSPRENUMERATA 3 meN. NEMOKAMAI

.

Kad ir kokio tipo ar dydžio darbus vykdote, mūsų pažangiausių technologijų įrankiai –  
My.Cat.Com ir VisionLink – gali padėti jums tai daryti veiksmingiau, pelningiau ir saugiau.

LABIAU KONCENTRUOTAS ŽVILGSNIS 
Į JŪSŲ VERSLĄ  



*Pasiūlymas galioja technikai, kuri jau turi integruotą “Product Link”. Informacijos prieinamumas gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo mašinos modelio. 
Pasiūlymas galioja iki kovo 31 d., 2022 m.
**Norėdami pateikti registraciją, apsilankykite interneto svetainėje ir užpildykite anketą arba susisiekite su Avesco Lithuania atstovu: Mantas Balevičius 
+37066507430; mantas.balevicius@avesco-cat.com

CAT® TECHNIKOS VALDYMAS  I  PRENUMERATOS
Technikos darbo metu generuojama tiek vertingų duomenų, kad kartais su informacijos srautu gali būti sudėtinga susitvarkyti. 
Būtent todėl siūlome jums puikų sprendimą, kuriuo pagalba galėsite efektyviai valdyti gaunamų duomenų kiekį ir gavimo dažnį. 
Pasirinkę Jums labiausiai tinkančią gaunamos informacijos prenumeratą, galėsite didinti ir optimizuoti savo technikos parką. 

Junkitės prie informacijos jau šiandien!
MY.CAT.COM               VISION LINK*

CAT DAILY         CAT ESSENTIALS
Siūlo kasdien atnaujinamą informaciją apie 

mašinos darbo valandas ir vietą.
Nemokamas prisijungimas.

Siūlo kas valandą atnaujinamą detalią 
informaciją apie jūsų techniką. PRENUMERATOS 
MOKESTIS 16 € + PVM per mėnesį vienai mašinai

ATASKAITOS
Duomenų atnaujinimo dažnis Kasdien Kas valandą
Duomenų atnaujinimo dažnis iki kas 10 minučių •

Individualūs pranešimai ir ataskaitos •
Galimybė eksportuoti API (aplikacijų 
programavimo sąsaja) į savo įmonės serverį •

INFORMACIJA / SAVYBĖS
AdBlue lygis bake •

Kuro lygis bake •

Pranešimas apie degalų lygio pokytį bake •
Technikos grupavimas, įskaitant grupavimą 
pagal vietovę •

Odometro rodmenys •

Darbo valandos ir technikos vieta • •

PANAUDOJIMAS
Technikos darbo pradžia / pabaiga •

Kuro sunaudojimas tuščia eiga • •

Kuro sunaudojimas darbo metu •

Naudingoji apkrova ir ciklų apskaita •

Darbo valandos  • •
Operatoriaus nustatytos aktyvaus darbo ir 
neaktyvaus darbo būsenos •

TECHNIKOS BUKLĖ
Įvykių ir diagnostikos kodai • •

Nuorodos į problemų sprendimo aprašymą • •

Gedimų įspėjimai •

Cat® Inspect patikros ataskaitos • •

S·O·SSM skysčių analizės ataskaitos • •

APTARNAVIMAS
Prisijungimas prie Parts.Cat.Com • •

Techninės priežiūros planavimas • •

SAUGUMAS
Nuotolinis technikos išjungimas (reikalingas 
papildomas programavimas ir įrangos instaliavimas)

•

REGISTRACIJA** https://my.cat.com https://www.myvisionlink.com/cat
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MAŠINOS AMŽIUS MAŠINOS MOTO VALANDOS

Mašinos svoris 
>10 tonų

< 12 metų pagal 
pardavimo datą < 18 000 moto valandų

Mašinos svoris 
<10 tonų

< 7 metai pagal 
pardavimo datą < 5 500 moto valandų

*Nemokama prenumerata galioja šiai technikai:

AVESCO LITHUANIA UAB
Pirklių g. 6-101, Vilnius 02300
www.avesco-cat.lt

Tel.nr: +370 5 2603242
Mob.: +370 665 074 30
info.lt@avesco-cat.com


