
Den korteste veien mellom to punkter, er en rett linje.  
Og den korteste veien mellom samtlige punkter, er et 
nettverk. Når det gjelder renholdsoppgaver, er Kärcher 
Fleet ditt nettverk. Alt henger sammen med alt annet: 
maskiner, fasiliteter, tjenester, planlegging av bruk,  
rapportering – hele infrastrukturen til maskinparken. 
Hvor ofte har du valgt en annen vei enn den korteste? 
Virksomhetens fremtidige suksess avhenger av at du 
finner og tar den rette veien. 
 
Kärcher-systemet er et avgjørende skritt mot en fremtid 
i nettverk. Vi er overbevist om at vi gir deg det beste 
verktøyet for overgangen fra dagens arbeidspraksis til 
digitalisering av renholdsteknologi. 
 
De grunnleggende funksjonene i Kärcher Fleet kan 
brukes kostnadsfritt med nesten hvilken som helst 
Kärcher gulvvaskemaskin. Om du gjør det eller ikke,  
er opp til deg.

FOR ALT 
HENGER  
SAMMEN

Du kommer til å bli inspirert av mulighetene og fordelene:

 ■ optimert tidsplanlegging og effektivitetsvurdering
 ■ varsel om forsinket oppstart av arbeid – direkte på smarttelefonen
 ■ kontinuerlig overvåking av maskinstatus
 ■ alarmer i tilfelle en maskin svikter
 ■ evaluering av maskinenes driftstider
 ■ raske eller automatiske servicehenvendelser (hvis aktivert)
 ■ tyveribeskyttelse med geografiske gjerder
 ■ optimering av maskinpark, kostnader og kvalitet



Ta kontakt for mer informasjon:
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Stanseveien 31, 
0976 Oslo

Telefon 815 20 600

www.kaercher.com/no



KÄRCHER FLEET
Din vei til digitalt renhold

PROFESSIONAL



FREMTIDEN ER TILKOBLET

Kärchers gulvvaskemaskiner over B40-serien blir nå 
utstyrt med en telematisk styreenhet (TCU) på fabrikken. 
Det er også enkelt å ettermontere en TCU på eldre 
maskiner og maskiner fra tredjepartsprodusenter.

Vi er klare – bli med oss!
TCU-en registrerer spesifikke 
maskindata samt andre data  
og overfører dem via en mobil 
dataforbindelse til en server i 
nettskyen. Som bruker får du 
tilgang til de klargjorte dataene 
dine via en nettportal, uansett 
hvor i verden du befinner deg. 

Fremtidige maskiner blir  
tilordnet direkte til kontoen din 
– og du slipper å bekymre deg. 
Kom i gang med digitalt renhold 
nå! Du kan få en forsmak ved å 
henvende deg til kundekontak-
ten din, som også kan gi deg en 
oversikt over alle fordelene og 
mulighetene med Kärcher Fleet.

Følgende maskiner leveres med TCU ferdig montert fra fabrikken: 
BR 45/22, BD 50/70, B 40, B 60, B 80, B 95 RS, B 120, B 150, B 200 og B 250.



DIGITALT, 
ANONYMT  
OG TRYGT



DIGITALT, 
ANONYMT  
OG TRYGT

Vodafone er vår systempartner 
for SIM-kort og datafletting. 
Amazon Web Services (AWS) er 
verdens ledende leverandør av 
nettskyinfrastruktur. Alle 
applikasjoner og database- 
servere for Fleet kjøres der. 
Datasenteret ligger i Irland og er 
underlagt EUs lovverk for data-
beskyttelse. 

Det er bare du som har tilgang 
til dine data lagret i Fleet. De 
aller nyeste tekniske og  
organisasjonsmessige tiltakene 
sørger for at uvedkommende 
ikke får tilgang til kundenes 
data. All kommunikasjon mellom 
komponenter, som ikke skjer 
innenfor nettverket, er kryptert. 

Fleets programvarearkitektur 
blir regelmessig kontrollert med 
sikkerhetsrevisjoner utført av 
eksterne spesialister. Kärcher 
verken overvåker eller 
analyserer data for markeds-
føringsformål eller til andre  
selskapsinterne statistikker. Det 
blir ikke samlet inn person- 
opplysninger, og tekniske maskin-
data blir bare brukt på anonymt 
vis. Kärcher driver en tjeneste-
portal der kundemaskinene kan 
vedlikeholdes på forespørsel. 

Hvis du har spørsmål om data-
beskyttelse, kan du henvende 
deg til kundekontakten din, som 
setter deg i kontakt med våre 
eksperter.

Dataene dine tilhører deg, og bare  
deg. Til å bygge opp og vedlikeholde 
Kärcher Fleets IT-infrastruktur har  
vi derfor inngått avtaler med to sam- 
arbeidspartnere som oppfyller alle 
krav i forbindelse med digitalisering, 
anonymitet og databeskyttelse.



Gulvvaskemaskinene BR 45/22, BD 50/70, B 40, B 60, B 80, B 95 RS, 
B 120, B 150, B 200 og B 250 leveres med TCU fra fabrikken. TCU 
kan ettermonteres på eldre Kärcher-maskiner og maskiner fra  
tredjepartsprodusenter, slik at de overholder Fleets standardkrav. 
Du kan velge den kostnadsfrie tjenesten Freemium, eller  
oppgradere til Premium som har utvidet funksjonalitet.

Freemium Premium

Oversiktsliste over alle maskiner Full Full

Maskinstatus Full Full

Vedlikeholdsalarm Full Full

Administrasjon av maskinkostnader Full Full

Plassering  
(hvor ofte dataene oppdateres)

Begrenset Full 

Batteristatus  
(hvor ofte dataene oppdateres)

Begrenset Full 

Rapporter  
(hvor ofte dataene oppdateres)

Begrenset Full 



Freemium: * Standardtjenesten 
alene gir deg en rekke fordeler. 
Du får se en ryddig, organisert 
liste over maskinene dine, som 
til enhver tid gir deg god 
oversikt over maskinstatus  
og -kostnader. Vedlikeholds- 
tjenester er enkle å bestille 
direkte fra systemet. Freemium 
er kostnadsfritt for deg, og  
kommer alltid til å være det.  
I Freemium kan du prøve 
spesielle, begrensede versjoner 
av Premiumfunksjoner. Du kan 
når som helst oppgradere til 
Premium, men du trenger ikke å 
gjøre det. Du kan bestille 
oppgradering direkte fra 
Kärcher Fleet eller fra kunde-
kontakten din. 

Premium: * Oppgradering til  
Premium gir deg ubegrenset 
bruk av automatiske rapporter, 
for eksempel om maskiners  
utnyttelsesgrad og driftstid samt 
ulike funksjoner knyttet til  
plassering, brukstider og aktuell  
status. Kundekontakten din  
besvarer gjerne spørsmål i 
forbindelse med de mange 
nyttige funksjonene du får  
med Premium.


