Διάγνωση συστήματος

Ένα πλήρες σκανάρισμα φέρνει το πρόβλημα
στο φως της ημέρας!
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΉΣΤΕ ΧΡΌΝΟ ΜΕ ΆΜΕΣΕΣ ΔΙΑΓΝΏΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΊΑΣ
ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΕΛΈΓΧΟΥ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΑΣ ΧΡΉΣΗΣ
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Δεν θα σας βοηθούσε εξαιρετικά να είχατε άμεση πρόσβαση στα ακριβή δεδομένα όλων των στοιχείων
της WABCO που είναι εγκατεστημένα στα ρυμουλκούμενα, τα λεωφορεία, τα φορτηγά ή τα ελαφρά
επαγγελματικά οχήματα;
Η διάγνωση συστήματος της WABCO είναι ένα απαραίτητο λογισμικό, το οποίο σας επιτρέπει
άμεση πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου για τον γρήγορο εντοπισμό ενός προβλήματος. Όλες οι
λειτουργίες αυτού του λογισμικού έχουν ρυθμιστεί για εσάς και την ικανοποίηση της εκάστοτε ανάγκης.
Με αυτό το εργαλείο τα αόριστα διατυπωμένα παράπονα και οι ανεπαρκείς πληροφορίες αποτελούν
παρελθόν.

Η διάγνωση αποτελεί δουλειά ενός ειδικού. Όταν οι αόριστα περιγραφόμενες
ενοχλήσεις υγείας δεν υποδεικνύουν μία συγκεκριμένη κατάσταση, το ιατρικό
προσωπικό πρέπει να προβεί σε ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο, να διεξάγει πλήρες
σκανάρισμα του σώματος και στη συνέχεια να ερμηνεύσει σωστά τα αποτελέσματα.
Με τη διάγνωση συστήματος της WABCO μπορείτε να διαφωτίσετε όλα τα
συστήματα ελέγχου της WABCO και να αναγνωρίσετε το πρόβλημα γρήγορα.
Με τη WABCO γίνεστε εσείς ο ειδικός.

“

Ήρθε στο συνεργείο μας ένα φορτηγό με ελαττωματικό σύστημα
πέδησης. Εγκαταστήσαμε καινούριο EBS, αλλά το συνηθισμένο
λογισμικό διάγνωσης χαρακτηριστικών δεν είχε τις λειτουργίες για
την καταχώρηση των συγκεκριμένων και εκτενών παραμέτρων στον
καινούριο διαμορφωτή. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε δύο επιλογές. Είτε
στέλνουμε το όχημα στο συνεργείο του κατασκευαστή, ή διευθετούμε
το θέμα οι ίδιοι με τη διάγνωση συστήματος της WABCO.

Πλεονεκτήματα που διευκολύνουν την εργασία:

”

Εύκολη πρόσβαση σε περισσότερα από 40 συστήματα
της WABCO
Γρήγορη διάγνωση
Επαγγελματική λύση
Συγκεκριμένες και άμεσα εφαρμοζόμενες πληροφορίες
Διαισθητικό λογισμικό, διαθέσιμο στη δική σας γλώσσα
Υποστήριξη Hotline παγκοσμίως για πολύπλοκα και κρίσιμα
για την ασφάλεια προβλήματα ή εγγραφή σε μία εκπαίδευση
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Απαραίτητο λογισμικό, προσαρμοσμένο ακριβώς
στις απαιτήσεις σας:
Συμβατό με σχεδόν όλους τους Η/Υ και τα λειτουργικά συστήματα
Εύκολη λήψη (στις υπάρχουσες συσκευές σας)
Τακτικές ενημερώσεις λογισμικού
Επιλογή της συνδρομής:
• Πλήρης (φορτηγό, λεωφορείο, ρυμουλκούμενο και ελαφρύ επαγγελματικό όχημα)
• Μόνο φορτηγό
• Μόνο λεωφορείο
• Μόνο ρυμουλκούμενο
• Μόνο ελαφρύ επαγγελματικό όχημα
Φιλική προς το χρήστη, διαισθητική επιφάνεια λογισμικού
	Αυστηρές λειτουργίες ασφαλείας με
• προστασία με PIN των ρυθμίσεων ορισμένων στοιχείων.
• Εκπαίδευση E-Learning και Classroom για πρόσβαση σε περιοχές προστατευμένες με PIN

Διάγνωση συστήματος WABCO
•
•
•
•

περισσότεροι από 20.000 εγγεγραμμένοι χρήστες παγκοσμίως
χρησιμοποιείται καθημερινά από περισσότερους από 2400 συνεργάτες σέρβις της WABCO
βασίζεται σε εμπειρία περισσότερων από 25 χρόνων
αξιοποιεί τη δοκιμασμένη τεχνογνωσία 150 ετών της παραγωγής εξαρτημάτων οχημάτων

> Δείτε το βίντεο στη σελίδα wabco-auto.com/diagnostictools

Ακριβέστερη διάγνωση;

Τότε, παραγγείλετε τώρα τη διάγνωση συστήματος της WABCO: Το υλισμικό διατίθεται
από τον προμηθευτή σας, ενώ η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και μία εκπαίδευση από
την υπηρεσία myWABCO.

