TILLVAL
ORWAK CONNECT

KOMMUNIKATION GER DIG MERVÄRDE! Nu presenterar vi Orwak Connect, ett intelligent
tillval till vår innovativa och dynamiska familj av POWER-balpressar. Orwak Connect är en
modembaserad kommunikationstjänst som får balpressen att sända ett meddelande när
maskinen är full eller behöver teknisk support. Orwak Connect erbjuder också en unik översikt
över dina balpressar och möjlighet att samla balningsstatistik. Logga in i vår webbportal för
att övervaka alla dina balpressar och se hur många balar de har genererat under en viss tid!
Ett premiumtillval är en inbyggd våg för att mäta balvikten och det ger dig full kontroll över
balproduktionen.

FÖRDELAR MED ORWAK CONNECT

Full kontroll: Webbportalen ger en uppdaterad översikt
över aktuell status på hela din flotta av balpressar samt
balningsstatistik för valfri tidsperiod.
Alltid redo: Personalen blir meddelad när maskinen behöver
tillsyn. Det gör att störningar i driften kan minimeras.
Produktiv tidsanvändning & optimal logistik: Spara
in rutinmässiga kontroller med Connect. Besök enbart
balpressarna när det verkligen behövs! Det är extra värdefullt i
miljöer där flera maskiner är utspridda inom ett stort område.
Baserat på informationen i portalen, är det enkelt att planera
balinsamlingssrutterna optimalt.

DETALJERNA KRING CONNECT
BALPRESSEN KOMMUNICERAR
Om en mottagare är registrerad i webbportalen sänder balpressen
automatiskt ett email om maskinen behöver tillsyn.

TILLGÅNG TILL WEBBPORTALEN
Vid beställning av Orwak Connect kommer en inbjudan till portalen där du
enkelt kan logga in för att övervaka dina maskiner, lägga till mottagare för
meddelanden och samla balstatistik.

VAD INGÅR I PAKETET?
Modemet och kommunikation under de första 12 månaderna ingår. Ett
SIM-kort är redan implementerat i modemet, så du behöver inte bekymra dig
om avtal med lokala operatörer eller oförutsedda extra kostnader. Efter det
första året förlängs tjänsten automatiskt om den inte aktivt sägs upp. Mot en
månatlig kostnad får du därmed fortsatt nytta av Orwak Connect även efter
12 månader.
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ORWAK CONNECT
Skickar meddelanden: ”Full bal” &
”Fel, behöver teknisk support”
Fri tillgång till webbportalen
Balräknare & balstatistik
ORWAK CONNECT PLUS
Inbyggd våg för balviktsstatistik

ORWAK CONNECT BALSTATISTIK I PORTALEN Balningsdata skickas automatiskt till
webbportalen. Ange start- och slutdatum i kalendern i portalen för att se statistik för varje
enskild balpress.

ORWAK CONNECT PLUS
Den inbyggda vågen baseras på 4 lastceller kopplade till en display, vilken visar den aktuella
balviken. Data överförs även till portalen där vikten för varje enskild bal producerad i en
angiven balpress samt totalvikten visas för det tidsintervall du väljer.
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