APLIKACJA DO ZARZĄDZANIA
INSPEKCJAMI

FLIR INSITE

TM

FLIR InSite jest narzędziem do zarządzania obiegiem pracy
dla wykonawców instalacji elektrycznych i dostawców
profesjonalnych

usług

termowizyjnych,

ułatwiającym

proces kontroli termowizyjnej oraz gromadzenie danych i
raportowanie. Aplikacja ta umożliwia przygotowywanie
efektywnych

tras

kontroli,

utrzymywanie

dokładnej

dokumentacji dzięki przypisaniu obrazów termowizyjnych
oraz danych kontroli bezpośrednio do zapisanych instalacji,
udostępnianie

informacji

zespołowi

lub

klientom

i

natychmiastowe składanie raportów podczas pracy w
terenie.
www.flir.com/InSite

Przygotuj się.

Oprogramowanie
FLIR
InSite
gwarantuje
użytkownikowi
efektywne
planowanie
i
przygotowywanie kontroli termowizyjnych
• Szybki dostęp do najnowszych informacjach o
stanie instalacji zapewnia dokładne zrozumienie
potrzeb klientów
• Tworzenie tras kontroli na podstawie znajomości
obiektów i wyposażenia umożliwia dobrą
organizację
• Analiza historii kontroli prowadzonych u klienta i
określenie instalacji wymagających szczególnej
uwagi pomagają w wyszukiwaniu krytycznych
usterek
• Analiza historii przypadków krytycznych pozwala
określić kluczowe obszary kontroli

Kontroluj.

Oprogramowanie InSite współpracuje płynnie z
kamerami termowizyjnymi FLIR oraz narzędziami
do gromadzenia obrazów i danych niezbędnych do
sporządzania raportów z inspekcji, zmniejszając
nakład prac związanych z ich administrowaniem
• Bezpośrednie łączenie zarejestrowanych
obrazów i danych z odpowiednimi instalacjami
pozwala na utrzymywanie kompletnych
rejestrów i unikanie nieprawidłowego
oznaczenia
• Oznaczanie instalacji za pomocą danych z
miernika uniwersalnego i miernika cęgowego
zgromadzonych za pośrednictwem METERLiNK®
pozwala zwiększyć wydajność
• Sprawdzenie danych archiwalnych i porównanie
ich z bieżącymi wynikami umożliwia prawidłowe
diagnozowanie problemów
• Aplikacja FLIR Tools pozwala na szybki opis lub
edycję obrazów termowizyjnych w terenie

Dostarczaj.

Bezpieczny i zapewniający poufność portal FLIR
InSite, działąjący w chmurze, ułatwia aktualizację
wyników w czasie rzeczywistym i dostarczanie
nowych danych z kontroli
• Aktualizacja danych za pomocą bezpiecznego
i gwarantującego poufność portalu zapewnia
Twoim klientom i Twojemu zespołowi bieżące
informacje
• Wszystkie dane z kontroli są wprowadzane i
przypisywane do właściwych instalacji bez
konieczności wykonywania notatek na papierze
lub ręcznego wprowadzania
• Przygotowywanie podsumowania stanów
instalacji elektrycznych jest szybkie i łatwe
• Tworzenie i wysyłanie raportów z miejsca
inspekcji obsługiwane jest jednym naciśnięciem

DANE TECHNICZNE
Cechy produktu

FLIR InSite

Platformy

Aplikacje sieciowe i mobilne (iOS)

Dane wejściowe

Listy klientów, obiektów i instalacji, obrazy termowizyjne, dane METERLiNK®

Dane wyjściowe

Obrazy termowizyjne, pomiary termowizyjne, pomiary elektryczne, stan urządzenia, wyniki archiwalne, dane
udostępnione w bezpiecznym portalu, raporty PDF tworzone jednym kliknięciem

Wymagania systemowe
Mobilny system operacyjny

Apple iOS 10.0 lub nowsze wersje

Obsługiwane modele FLIR

Ręczne kamery termowizyjne FLIR z łącznością Wi-Fi, w tym seria T500, seria Exx, T1020, seria T600, seria T400,
seria Ex (z łącznością Wi-Fi), C3 i FLIR One Pro

Obsługiwane modele narzędzi testowych FLIR

Wszystkie mierniki uniwersalne i mierniki cęgowe obsługujące METERLiNK®, podłączone do obsługiwanej
kamery FLIR

Najważniejsze cechy
• Organizacja kontroli termowizyjnych obiektów i instalacji dzięki szybkiemu
dostępowi do danych archiwalnych
• Ułatwienie kontroli i gromadzenia danych bez konieczności sporządzania notatek
lub ręcznego wprowadzania
• Zapewnienie klientom informacji o krytycznych usterkach dzięki tworzeniu, za
pomocą jednego naciśnięcia przycisku, raportów w miejscu inspekcji
• Udostępnianie obrazów oraz danych klientom i własnemu zespołowi
• Zapewnienie bezpośredniego dostępu do kontroli i wyników przez bezpieczny, dla
klientów portal

PRZYGOTUJ SIĘ

KONTROLUJ

Interfejs Web aplikacji FLIR InSite umożliwia
Aplikacja FLIR InSite pozwala na wybieranie i
rejestrację klientów i wypełnianie poszczególnych kont wczytywanie kontroli
informacjami o obiekcie
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D O S TA R C Z A J

Organizuj kontrole u klientów, w obiektach i
instalacjach

Przygotowuj raporty i udostępniaj je członkom zespołu
oraz klientom za pośrednictwem aplikacji FLIR InSite

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Najnowsze dane techniczne są dostępne na www.flir.com
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