
Tigercat RemoteLog® är ett komplett 

telematiksystem för maskinövervakning. 

Allt du behöver veta organiseras i ett 

lättanvänt webbgränssnitt.

DATA  SOM SPEL AR  ROLL

remotelog.tigercat.com

T E L E M A T I K



VAR UPPKOPPLAD TILL DIN SKOGSVERKSAMHET 
VARIFRÅN SOM HELST, MINSKA DRIFTSSTOPP 
OCH FELSÖK PROBLEM SNABBARE OCH 
SMARTARE.

RemoteLog tillhandahåller prestanda- och servicedata 

nästan i realtid med hjälp av satellitsändning så att 

mobiltäckning inte behövs. Allt du behöver är en 

mobiltelefon eller dator och internet. 

GEOGRAFISK PLATS

TEXTMEDDELANDEN

AKTIVITETSTIDSLINJE

PRODUKTIONSSAMMANFATTNING

DIAGNOSTIK

BRÄNSLENIVÅER OCH 
BRÄNSLE-FÖRBRUKNING

MEKANISKA DATA

ANALYS

HÅLL ETT ÖGA PÅ ALLA 
DATA SOM ÄR VIKTIGA 
FÖR DIG. 

GRÄV DJUPARE 
ENDAST NÄR DET 
BEHÖVS.



GEOGRAFISK PLATS
• Hitta dina maskiner snabbt med en interaktiv Google-karta med gatu-, 

satellit- och topografivyer

• Spåra maskinförflyttningar över tid med spårningsfunktionen

• Exportera alla platsdata för analys offline i Excel- eller KML-format

• Hämta och använd anpassade kartor med kalhyggen och 

gränsinformation som överlägg

• Analysera förflyttningsavstånd, genomsnittlig hastighet och tid i rörelse



TEXTMEDDELANDEN
• Kommunicera direkt med maskinoperatörerna via textmeddelanden

• Fungerar överallt oavsett mobiltäckning

• Få direktsupport på arbetsplatsen från din Tigercat-återförsäljare

• Enkel dataplan där du bara betalar för det du använder

• Optimera skogsbruket med bättre kommunikation



AKTIVITETSTIDSLINJE
• En visuell sammanfattning av arbetsdagen visar hur mycket tid som 

ägnats åt produktion, tankning, inaktivitet och i avstängt läge

• Jämför flera maskiner i samma vy



PRODUKTIONSSAMMANFATTNING
• Få en snabb sammanfattning av daglig verksamhet

• Analysera arbetstid i förhållande till overksam tid, förbrukat bränsle 

och faktisk produktion

• Mätvärden för produktionsvolym, antal stammar, täckt yta och antal 

laster finns tillgängliga



DIAGNOSTIK
• Visa detaljerad information om alla felkoder som rapporteras från 

maskinerna

• Genomför omedelbar felsökning med hjälp av felsökningsguider

• Få e-post eller SMS-meddelanden om felkoder 

(endast i Nordamerika)



BRÄNSLENIVÅER OCH FÖRBRUKNING
• Granska bränslenivåer och förbrukning

• Beräkna återstående arbetstid för att schemalägga tankning



MEKANISKA DATA
• Få en snabb överblick över olika mekaniska parametrar vid 

arbetsdagens slut

• Identifiera potentiella underhållsbehov



ANALYS
• Utför djupgående analyser med analysverktyg

• Rapportera produktionsmätvärden mellan operatörer och maskiner 
för ett specifikt datumintervall

• Jämför tidslinjeaktiviteter mellan olika maskiner för specifika datum

• Analysera aktivitetsstopp och motorns energiförbrukning

• Exportera data till ett kalkylblad eller en PDF-rapport för ytterligare 
analys

• Få rapporter skickade till dig via e-post enligt ett förinställt schema



S N A B B F A K T A :
• Ingen förarutbildning krävs

• Förinställda rapporter är tillgängliga med 
ytterligare anpassningar om så önskas

• I förväg schemalagda rapporter kan skickas via 
e-post dagligen, veckovis eller månatligen

• Anpassade meddelanden kan skickas till din 
smartphone eller e-post 

• Bränslenivårapporter kan skickas till en central 
plats för planering av bränsleleveranser

• Stöd för flera språk, plus anpassade inställningar 
för lokala tidszoner

• Maskiner kan grupperas i alla kombinationer 
baserat på typ, arbetsstyrka, plats eller andra 
parametrar

• Arbetsplatskartor kan laddas upp och visas som 
en överliggande bild på Google Maps

• Maskinens geografiska platskoordinater kan 
exporteras till Google Maps för att snabbt 
fastställa färdriktning 

• Se snabbt och enkelt maskintimmar för varje 
maskin i flottan för att hjälpa till att planera 
underhåll

• Din Tigercat-återförsäljare kan få text- eller 
e-postmeddelanden som informerar om 
maskinens plats, diagnostikmeddelanden 
och annan viktig mekanisk information för att 
optimera servicebesök, snabbt skaffa rätt delar 
till rätt plats och maximera maskinens driftstid



FÅ DE DATA SOM SPELAR ROLL MED 
TIGERCAT REMOTELOG.

När den är specificerad på en ny maskinen kommer 

RemoteLog med en gratis prenumeration till att 

börja med. När gratisprenumerationen upphör finns 

prenumerationsplaner att köpa via din Tigercat-återförsäljare. 

Eftermonteringskit finns också tillgängliga för FPT-drivna 

Tigercat-maskiner. Kontakta din återförsäljare för information.

remotelog.tigercat.com
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