APP VOOR INSPECTIEBEHEER

FLIR INSITE

TM

FLIR InSite is een tool waarmee elektriciens en thermografen
hun workflows kunnen beheren door het proces voor
thermische inspecties te stroomlijnen en makkelijker
gegevens te verzamelen en rapporten op te stellen. Met
deze app kunt u efficiënte onderzoeksroutes voorbereiden,
accurate documentatie bewaren door warmtebeelden
en inspectiegegevens rechtstreeks toe te wijzen aan
opgeslagen bedrijfsmiddelen, informatie delen met uw team
of klanten en direct rapporten maken terwijl u nog op locatie
bent.
www.flir.com/InSite

Voorbereiding.

Inspectie.

Levering.

• Krijg inzicht in de behoeften van klanten
dankzij snelle toegang tot de actuele status van
bedrijfsmiddelen

• Zorg dat uw archieven compleet zijn en voorkom
dat beelden en gegevens foutief worden
gelabeld door ze rechtstreeks aan het juiste
geregistreerde bedrijfsmiddel te koppelen

• Houd uw team en klanten tijdens inspecties
op de hoogte door updates te geven via een
beveiligde, persoonlijke klantenportal

Met FLIR InSite-software kunt u thermische
inspecties efficiënt plannen en voorbereiden.

• Houd overzicht door inspectieroutes te
ontwikkelen op basis van locaties en apparatuur

InSite werkt naadloos in combinatie met de
warmtebeeldcamera's en apparatuur van FLIR.
Doordat alle benodigde beelden en gegevens
voor rapporten worden verzameld, nemen uw
administratieve werkzaamheden aanzienlijk af.

• Werk efficiënter door bedrijfsmiddelen te taggen
met multimeter- en stroomtanggegevens die u
via METERLiNK® hebt verzameld

• Weet wanneer u op zoek moet naar kritieke
storingen door de inspectiegeschiedenis van
klanten door te nemen en in de gaten te houden
welke bedrijfsmiddelen speciale aandacht
vereisen

• Stel correcte diagnoses van problemen door
historische gegevens te controleren en te
vergelijken met huidige resultaten

• Bepaal waar tijdens inspecties extra op moet
worden gelet op basis van het historische
kritieke karakter

• Voeg op locatie snel notities toe aan
warmtebeelden of bewerk beelden via een
verbinding met de FLIR Tools-app

Verstrek in real-time updates en inspectieresultaten
via een beveiligde, persoonlijke klantenportal in de
FLIR InSite-cloud.

• Zorg dat alle inspectiegegevens worden
ingevoerd en toegewezen aan het juiste
bedrijfsmiddel zonder papierwerk of handmatige
invoer
• Stel snel en eenvoudig statusberichten op voor
alle elektrische bedrijfsmiddelen
• Maak en verzend rapporten met één tik vanaf
de inspectielocatie, dankzij de functie voor
locatierapporten

S P E C I F I C AT I E S
Productkenmerken

FLIR InSite

Platforms

Webinterface en mobiele app (iOS)

Input

Lijsten met klanten, locaties en bedrijfsmiddelen, warmtebeelden, METERLiNK®-gegevens

Output

Warmtebeelden, warmtemetingen, elektrische metingen, apparatuurstatussen, historische resultaten, gedeelde
beelden in een beveiligde portal, PDF-rapporten met één klik

Systeemvereisten
Mobiel besturingssysteem

Apple iOS 10.0 of hoger

Ondersteunde FLIR-modellen

Handheld warmtebeeldcamera's van FLIR met Wi-Fi, waaronder de T500-serie, Exx-serie, T1020, T600-serie, T400serie, Ex-serie (met Wi-Fi), C3 en de FLIR One Pro

Ondersteunde FLIR-testinstrumenten

Alle multimeters en stroomtangen met METERLiNK®-functie, wanneer deze worden aangesloten op een
ondersteunde FLIR-camera

Belangrijkste kenmerken
• Indeling van thermische inspecties op locatie en bedrijfsmiddel, met snelle toegang
tot historische gegevens
• Gestroomlijnde inspecties en gegevensverzameling zonder papierwerk of
handmatige invoer
• Locatierapporten met één tik om klanten op de hoogte te houden van kritieke
storingen
• Beelden en gegevens delen met uw team en klanten
• Directe toegang tot inspecties en resultaten via een beveiligde klantenportal

VOORBEREIDING

INSPECTIE

Registreer klanten en voeg locaties toe aan elk account Selecteer en laad inspecties via de FLIR InSite-app
via de webinterface van FLIR InSite
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LEVERING

Orden inspecties per klant, locatie en bedrijfsmiddel

Stel rapporten op en deel ze met uw teamleden en
klanten via FLIR InSite

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
De meest recente specificaties zijn te vinden op www.flir.com
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