DENETİM YÖNETİMİ
UYGULAMASI

FLIR INSITE

TM

FLIR InSite, elektrik müteahhitleri ve termografi uzmanları
için termal denetim sürecini kolaylaştıran, veri toplama
ve raporlamayı basitleştiren bir iş akışı yönetim aracıdır.
Bu uygulama verimli ölçüm rotaları hazırlamanızı, termal
görüntüleri ve ölçüm verilerini doğrudan kaydedilmiş öğelere
atayarak belgelemeleri doğru şekilde tutmanızı, ekibinizle
veya müşterilerinizle bilgileri paylaşmanızı ve anlık raporları
hala sahadayken dosyalamanızı sağlar.
www.flir.com/InSite

Hazırlayın.

Denetleyin.

Teslim Edin.

• Herbir öğenin güncel durumuna kolay erişim ile
müşterilerin ihtiyaçlarını net bir şekilde anlayın

• Görüntüleri ve verileri doğru kayıtlı öğeye
doğrudan atayarak yanlış etiketlemeyi önleyin

• İş sahası ve ekipmana dayalı denetim rotaları
oluşturarak organize olun

• METERLiNK® üzerinden toplanan multimetre ve
pens ampermetre verilerini öğelere etiketleyerek
verimliliği artırın

• Güvenli ve özel bir müşteri portalı üzerinden
güncellemeler sunarak denetimler sırasında
ekibinizi ve müşterilerinizi bilgilendirin

FLIR InSite yazılımı kullanıcının termal denetimleri
etkili şekilde planlamasını ve hazırlamasını sağlar.

• Müşterinin denetim geçmişini gözden geçirerek
ve hangi noktaların özel dikkat gerektirdiğini
bilerek önemli arızaları ne zaman arayacağınızı
bilin
• Denetimde nereye odaklanacağına önceki
denetim geçmişine bakarak karar verin

InSite, FLIR termal kameraları ve araçlarıyla
mükemmel şekilde çalışırarak raporlar için gerekli
görüntüleri ve verileri toplar, idari iş yükünü azaltır.

• Geçmiş verileri kontrol ederek ve mevcut
sonuçlarla karşılaştırarak sorunları doğru bir
şekilde teşhis edin
• FLIR Tools uygulaması sayesinde sahadayken
termal görüntülere hızlı şekilde açıklama
ekleyebilir veya düzenleme yapabilirsiniz

Gerçek zamanlı güncellemeler sağlayabilir ve
denetim sonuçlarını FLIR InSite bulutunda güvenli ve
özel bir müşteri portalından teslim edebilirsiniz

• Kağıt notlara veya manuel girişe gerek olmadan
doğru öğeye girilen ve atanan tüm denetim
verilerine kolaylıkla ulaşın
• Herhangi bir elektriksel öğe için durum özetlerini
hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayın
• Tek dokunuşla alan rapor fonksiyonunu
kullanarak denetim sahasından raporlar
oluşturun ve gönderin

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ürün Özellikleri

FLIR InSite

Platformlar

Web ve mobil uygulama (iOS)

Giriş

Müşteri listeleri, iş sahaları ve öğeler, termal görüntü, METERLiNK® verileri

Çıkış

Termal görüntüler, termal ölçüm, elektrik ölçümü, ekipman durumu, geçmiş sonuçlar, güvenli portalda paylaşılan
görüntüler, tek tıkla PDF raporları

Sistem Gereksinimleri
Mobil İşletim Sistemi

Apple iOS 10.0 veya üzeri

Desteklenen FLIR Modelleri

T500-Serisi, Exx-Serisi, T1020, T600-Serisi, T400-Serisi, Ex-Serisi (Wi-Fi'li), C3 ve FLIR One Pro dahil olmak üzere
Wi-Fi'li elde kullanılan FLIR termal görüntüleme kameraları

Desteklenen FLIR Test Cihazı Modelleri

FLIR kameralara bağlanabilen tüm METERLiNK® özellikli multimetreler ve pens ampermetreler

Önemli Özellikler
• Geçmiş verilere hızlı erişim ile iş sahaları ve öğelerde termal denetimleri organize
eder
• Kağıt veya manuel girişler olmadan denetimleri ve veri toplamayı kolaylaştırır
• Tek dokunuşla sahada raporlamayla müşterileri önemli arızalar hakkında
bilgilendirir
• Ekibiniz ve müşterilerinizle görüntüleri ve verileri paylaşır
• Güvenli bir müşteri portalı üzerinden denetimlere ve sonuçlara anında erişim sağlar

H A Z I R L AY I N

Müşterileri kaydedin ve her hesabı FLIR InSite web
arayüzünden iş sahası konumlarıyla doldurun
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DENETLEYİN

FLIR InSite uygulaması üzerinden denetimleri seçin
ve yükleyin

TESLİM EDİN

Denetimleri müşteriye, iş sahasına ve denetlenecek
öğeye göre organize edin

Raporlar hazırlayın ve bunları FLIR InSite aracılığıyla
ekip üyeleri ve müşterilerle paylaşın

Özellikler önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.
En güncel özellikler için www.flir.com adresine gidin
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