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ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ TOY WABCO INSPECTION APP
Με το πρόγραμμα επιθεώρησης WABCO Inspection App οι φορείς
εκμετάλλευσης στόλου μπορούν να πραγματοποιήσουν επιθεωρήσεις προ-ταξιδιού γρήγορα και εύκολα.
Οι οδηγοί επαγγελματικών οχημάτων είναι υπεύθυνοι για τη
λειτουργία και την ασφάλεια του οχήματος. Ως εκ τούτου, αποτελεί
νόμιμη απαίτηση να ελέγχεται το όχημα.
Μια επιθεώρηση πριν από το ταξίδι μπορεί να εντοπίσει και να
τεκμηριώσει ελαττώματα. Η χρήση μιας λίστας ελέγχου για τη
διαδικασία αυτή συνεπάγεται υψηλό κόστος για τη δημιουργία και τη
διαχείριση της απόδειξης επιθεώρησης.
Αυτές οι δαπάνες μπορούν να μειωθούν σημαντικά αν
χρησιμοποιηθούν τεχνικές λύσεις για την υποστήριξη αυτών των
ελέγχων. Με την εφαρμογή επιθεώρησης WABCO Inspection App
για συσκευές Android, για παράδειγμα, ο οδηγός μπορεί εύκολα να
ανοίξει, να αξιολογήσει και να αποθηκεύσει στοιχεία επιθεώρησης
καθώς και να τα λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στην ιστοσελίδα WABCO Inspection (https://inspection.wabcoauto.com), οι διαχειριστές στόλου μπορούν στη συνέχεια να
αξιολογήσουν τα δεδομένα γρήγορα και να οργανώσουν τις απαιτούμενες επισκευές εκ των προτέρων. Αυτό
αποτρέπει τις διακοπές λειτουργίας των οχημάτων - ακόμη και τα ατυχήματα - διευκολύνει τις υπηρεσίες
συντήρησης και επισκευής και αυξάνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα για παραγγελίες μεταφοράς των πελατών.
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Η εφαρμογή επιθεώρησης WABCO περιλαμβάνει πρότυπα για την αξιολόγηση των αντικειμένων
δοκιμής και οι διαχειριστές στόλου μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους στοιχεία επιθεώρησης. Αυτό
δεν περιορίζεται στους τεχνικούς ελέγχους. Είναι επίσης δυνατή η δημιουργία μιας έκθεσης ατυχήματος,
για παράδειγμα.
Ο οδηγός έχει πάντοτε τις αναφορές δοκιμών του και στους διαχειριστές στόλου προσφέρει μια
επισκόπηση όλων των επιθεωρημένων οχημάτων και των αποτελεσμάτων των δοκιμών. Οι
φωτογραφίες από το κινητό τηλέφωνο συμπληρώνουν την τεκμηρίωση
Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικά χρηματικά ποσά ως απόδειξη σε ασφαλιστικές αποζημιώσεις,
καθώς οι έλεγχοι μικρότερης διάρκειας μειώνουν το κόστος.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE PLAY STORE
Η εφαρμογή επιθεώρησης WABCO Inspection App είναι δωρεάν και είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση στο
Google Play store.(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wabco_auto.inspection)
Μπορείτε επίσης να βρείτε την εφαρμογή απλά εισάγοντας τη λέξη κλειδί "WABCO" στο Google Play Store.
(https://play.google.com/store)
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