Vi ger din produkt en ny dimension

Sälj inte en produkt, g
Traditionell produkt och komponentförsäljning blir allt svårare i takt med ökad
konkurrens. Det är hög tid att lägga om kurs och med hjälp av ny IT-teknik ta
vara på din branschkunskap och omvandla produktförsäljningen till en tjänst.
Tack vare Mitecs mät- och informationssystem kan du nu garantera en funktion
och öppna helt nya affärsmöjligheter.

Vi gör tjänster av din produkt
Enkelt! Vi kombinerar vårt kunnande om mätteknik och modern informationsteknik med din specifika produkt och branschkunskap.
Vi integrerar modern IT-teknik med traditionell kunskap om industri och
processteknik. Vi förlänger livslängden på din produkt och öppnar nya
affärsmöjligheter. Det bästa från två världar.

Information är nyckeln till funktionalitet.
Antag att du får kontinuerlig information om dina produkters funktion och
prestanda. Oavsett var de finns och hur de används strömmar data in om
temperatur, tryck, flöde, nivåer. Direkt till ditt Intranet, in i ditt kvalitetssystem.
I så fall kan du garantera en funktion. Du kan byta ut produktleveransen mot
en tjänst.
Alla i din organisation har ständig tillgång till senaste information och säkra
beslutsunderlag. Grafisk information underlättar planeringen av serviceinsatser.
Statuspresentation av enskilda maskiner eller komponenter ger fullständig
överblick.
Du får ett kraftfullt verktyg för att optimera produktion och logistik – larm ger
säkerhet när kritiska nivåer överskrids. Nyckeln är ett effektivt och flexibelt
informationssystem från mätgivare till webbpresentation.

Fjärrkontakt ger närkontakt
De flesta företag strävar att knyta närmare relationer med sina kunder och att
bygga en långsiktig relation baserad på samarbete och ömsesidigt kunskapsutbyte.
Att ha en bra produkt räcker inte, den är oftast utbytbar. Allt väsentligare blir
mjuka värden som leveranssäkerhet, teknisk kundtjänst, service, utbildning och
rådgivning. Yttersta konsekvensen är naturligtvis att fullständigt befria kunder från
alla problem genom att leverera och garantera en funktion istället för en produkt.
Mitecs kompletta mät- och informationssystem är lösningen!

Gör serviceresan på nätet
Minska fotarbetet och lägg energin på ”nätet”. Mitecs system har inga OB-tillägg,
inga reseersättningar, men ständig jour.
Med fjärrövervakning minimeras kostnaderna och alla kan dela information
och beslutsunderlag. Ett optimalt resultat.

Turbiner, motorer .. bara fantasin sätter gränsen.
Turbiner blir energi, motorer blir vridmoment. Eller produktionstid. Allt som kan
mätas och behandlas kan bli en funktion, en tjänst. Kontakta Mitec!

garantera en funktion

Så fungerar Mitecs system för fjärrövervakning
Givare

SMS Larm
GSM

LAN

WWW

Modem
WAP
Mätcentral
Mätstationer/GSM

Därför väljer du just Mitec
System för alla. Kompakt, lättinstallerat system som kan användas
till alla mätobjekt överallt oavsett storlek och antal.
Komplett leverans. Mitec levererar alla delar i systemet: mätstationer
med eller utan givare, mjukvara för mätcentral och webbtjänster.
Enkel installation. Plug-and-play-teknik används för automatisk anslutning och anpassning av mätgivare. Mätstationer konfigureras automatiskt av mätcentralen. Alla typer av givare kan användas: tryck, temperatur, flöde, nivå och många fler.
Enkelt att använda. Lättförståelig grafisk presentation för analys i
mätcentral och på webbplats. Åtgärdslistor och larm via SMS till mobiltelefon.
Helautomatiskt. Datainsamling, kommunikation och presentation
i lokalt nätverk och på webbplats sker helt automatiskt.
Enkel utbyggnad. Systemet kan enkelt byggas ut med extra givare, mätstationer och mätcentraler. Standard-PC används i mätcentralen.
Senaste teknik. Datainsamling via modem eller GSM. Senaste
Internet, GSM och WAP kommunikationsteknik används.
Pålitligt. Konstruerat för kontinuerlig drift baserat på välutprovade
produkter med miljontals drifttimmar. Informationen är kvalitetssäkrad
med full spårbarhet.

Gör ett realistiskt test...
Vår demoversion ger en levande
bild av en komplett applikation för
logistik och lageroptimering.
Gå in på vår hemsida och ring
oss om mer information.

Box 91, 661 22 Säffle. Tel: 0533-160 50. Fax: 0533-160 45.
Besöksadress: Västra Storgatan 18.
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