A P L I K A C E P R O S P R ÁV U
NAMĚŘENÝCH ÚDAJŮ

FLIR INSITE

TM

FLIR InSite je nástroj pro správu naměřených údajů určený
pro elektroinstalační firmy a poskytovatele termografických
služeb, který zjednodušuje provádění termografických
kontrol a usnadňuje sběr dat a tvorbu zpráv z měření. Tato
aplikace vám umožní připravovat kvalitní podklady, udržovat
přesnou dokumentaci, a to díky přiřazování termogramů
a naměřených údajů přímo k uloženým lokalitám, sdílet
informace se svým týmem nebo se zákazníky a vytvářet
okamžité zprávy, zatímco jste stále ještě v terénu.
www.flir.com/InSite

Připravit.

Software FLIR InSite umožňuje uživatelům efektivně
plánovat a připravovat termografické kontroly.

• Poskytuje dobrý přehled o potřebách zákazníka,
neboť umožňuje rychlý přístup k nejnovějším
údajům o stavu lokality.
• Pracujte organizovaně s použitím optimálních
kontrolních tras podle dané lokality a zařízení.
• Na základě přehledné historie provedených
kontrol budete mít přehled, kdy hledat kritické
chyby, a která místa vyžadují zvláštní pozornost.
• Určujte zaměření kontrol na základě dřívějších
zjištění.

Zkontrolovat.

Aplikace InSite bezvadně spolupracuje s
termografickými kamerami a nástroji FLIR a
shromažďuje snímky a údaje potřebné pro zprávy z
měření při současném snížení administrativy.
• Uchovávejte ucelené záznamy a vyvarujte se
nesprávného označení – snímky a údaje můžete
přímo přiřazovat k registrovaným lokalitám.
• Zvyšte efektivitu označením lokalit pomocí
údajů naměřených multimetrem a klešťovým
multimetrem, které můžete přenášet přes
rozhraní METERLiNK®
• Diagnostikujte problémy správným způsobem
s využitím kontroly historických dat a jejich
porovnáním s aktuálně zjištěnými výsledky.
• Rychle přidávejte poznámky nebo editujte
termogramy v terénu připojením k aplikaci
FLIR Tools.

Odeslat.

Podporuje aktualizace v reálném čase a odesílání
výsledků přes zabezpečený a soukromý zákaznický
portál v cloudovém prostředí FLIR InSite.
• Pravidelně informujte svůj tým a zákazníky v
průběhu prováděných kontrol a předávejte jim
aktualizované informace přes zabezpečený a
soukromý zákaznický portál.
• Mějte k dispozici všechny kontrolní údaje, a
navíc přiřazené ke správné lokalitě, aniž byste
je museli poznamenávat na papír nebo zadávat
ručně.
• Rychle a snadno připravujte souhrnné přehledy
pro libovolné místo měření elektroinstalace.
• Vytvářejte a odesílejte zprávy z kontrolovaných
míst přímo z terénu jediným klepnutím.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Popis produktu

FLIR InSite

Platformy

Webová a mobilní aplikace (iOS)

Vstup

Seznamy zákazníků, místa a lokality, termogramy, data METERLiNK®

Výstup

Termogramy, měření teploty, elektrická měření, stav zařízení, historické výsledky, sdílené snímky na zabezpečeném
portále, PDF zprávy na jedno kliknutí

Systémové požadavky
Mobilní operační systém

Apple iOS 10.0 nebo novější

Podporované typy termografických kamer FLIR

Ruční termografické kamery FLIR s funkcí Wi-Fi, včetně řady T500, řady Exx, T1020, řady T600, řady T400, řady Ex (s
Wi-Fi), C3 a FLIR One Pro

Podporované typy měřicích přístrojů FLIR

Všechny multimetry a klešťové ampérmetry podporující METERLiNK ®, když jsou připojeny k podporované kameře FLIR

Hlavní funkce
• Organizace termografických kontrol na různých místech a lokalitách s rychlým
přístupem k historickým datům
• Zjednodušení kontrol a sběr dat bez použití papíru nebo ručních záznamů
• Možnost informování zákazníků o kritických poruchách jediným klepnutím, přímo v
terénu
• Sdílení snímků a dat s týmem a zákazníky
• Okamžitý přístup ke kontrolám a výsledkům přes zabezpečený zákaznický portál

P Ř I P R AV I T

Registrujte zákazníky a ke každému účtu přiřaďte
lokalitu přes webové rozhraní FLIR InSite.
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Z KO N T R O L O VAT

Vybírejte a načítejte kontroly přes aplikaci FLIR InSite.

O D E S L AT

Organizujte kontroly u zákazníků a na různých místech
a lokalitách.

Připravujte zprávy a sdílejte je s členy týmu a zákazníky
přes FLIR InSite

Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Aktuální technické údaje najdete na webové stránce www.flir.com.
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