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Telematics 36

Tilläggserbjudande för utvalda MOBILAIR.
Förutsättning

Fördelar kund

Fördelar KAESER

Det behöver du:

Det får du:

Detta får KAESER:

• Beställning av en ny anläggning
(komplettering ej möjlig)

• KOSTNADSFRI utrustning till
anläggningen med nödvändig
maskinvara

• Tillgång till data för utvärdering, i
syfte att kunna förbättra och vidareutveckla framtida produkter

• UMTS/GSM-tillval har valts
(i konfigurationen)

• KOSTNADSFRI löptid på 36
månader
• Användning av samtliga funktioner
i telematikportalen

MOBILAIR – alltid under kontroll
Den integrerade kompressorstyrningen i maskinerna
fastställer och bearbetar processdata samt skickar dessa
vidare till telematiksystemet. På instrumentpanelen sker
den centrala övervakningen och bearbetningen av driftmeddelanden. Detta möjliggör följande fjärråtgärder:

Visning av driftdata
Insamling och analys av driftdata för
MOBILAIR-anläggningar.

Underhållsplanering
Högre underhållseffektivitet genom
tidig identifiering av underhållsbehov och vidtagande av nödvändiga
åtgärder vid rätt tidpunkt.

Anläggningsöversikt och
detaljerade maskindata
Effektivare användning av MOBILAIRkompressorn tack vare anläggningsöversikten. Åtkomst till tillförlitliga data för
byggplatsavräkningar.

Meddelanden och rapporter

Flotthantering

Direkt alarmering vid varningar eller
felmeddelanden – såväl på maskinen som per e-post och i portalen.
Överblick över kompressorns skick
med hjälp av förinställda tröskelvärden.

Permanent kontroll av flottan för maximal effektivitet och maximalt utnyttjande. Du har alltid kontroll över alla
data – till exempel drivmedelsförbrukning och användningsfrekvens – via
KAESER-portalen eller via REST API
resp. AEMP i ditt system.

Maskinlokalisering via GPS

Geoleash

GPS-lokalisering av MOBILAIR-kompressorer över hela världen och
dygnet runt. Visning av aktuell
GPS-position samt kompressorns
adressdata på en landkarta.

Fastställande av exakt plats och
definition av tillåtet användningsområde. Om maskinen lämnar den
markerade ytan skickas ett varningsmeddelande.

Telematics 36

Avtal om överföring och användning av MOBILAIR-maskindata
mellan:

och:
KAESER Kompressorer SE
Carl-Kaeser-Straße 26
96450 Coburg

Inledning
Som tillverkare av kvalitetstryckluftsprodukter med maskinstyrningar som registrerar maskindata har KAESER ett intresse av
att använda dessa maskindata för vidareutveckling av produkter och tjänster. Uppdragsgivaren förklarar sig villig att medverka till detta och tillhandahålla sådana maskindata. Mot bakgrund av detta är parterna överens om följande:

Syfte
Detta Avtal avser maskindata för följande KAESER-produkter:
Nummer

Kompressor

Referensnummer

1
2
Dessa maskindata är inte personuppgifter enligt artikel 4.1 i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen.

Dataöverföring och kostnader
Uppdragsgivaren ska ge KAESER åtkomst till maskindata för KAESER-produkten/-produkterna. Överföringen av maskindata
sker via krypterad och signerad dataöverföring online. Åtkomst i båda riktningarna till KAESER-produkten eller maskinstyrningen är varken möjlig eller tillåten.
KAESER bär kostnaderna för tillhandahållande av tekniska hårdvarukomponenter för onlinedataöverföringen. De tekniska
komponenterna ska förbli KAESER´s egendom.
Uppdragsgivaren får åtkomst till dataportalen under avtalstiden. I övrigt är användningen av maskindata kostnadsfri.

Användning och datasäkerhet
KAESER´s användning av maskindata sker uteslutande i undersökningssyfte och för att vidareutveckla KAESER´s produkter
och tjänster, såvida parterna inte har avtalat annat.
KAESER ska ha rätt att använda maskindata i ovannämnda syften – i synnerhet för insamling, lagring, behandling, kopiering
eller annan användning. KAESER beviljas användningsrätten obegränsat av tid och rum.
Uppdragsgivaren har under avtalstiden rätt att använda maskindata i egna affärsändamål.
Uppdragsgivaren och KAESER ska behandla maskindata konfidentiellt samt vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dessa maskindata, och i synnerhet ska dataöverföringen ske online och i krypterad och signerad form.

(E-postadress till telematikansvarig)

Kundens medverkan
Uppdragsgivaren ska behandla hårdvarukomponenter som tillhandahållits av KAESER varsamt och inte använda dem i
syften som inte omfattas av avtalet.
I händelse av att KAESER-produkter avyttras eller överlåts till tredje part, eller i händelse av hårdvarukomponenter som
KAESER har tillhandahållit för teleservice påverkas negativt (exempelvis genom skada eller beslag), ska KAESER omedelbart informeras om detta, åtminstone skriftligen och överlåta de hårdvarukomponenter som KAESER har tillhandahållit till
KAESER.

Löptid
Avtalet har en löptid på 36 månader och börjar efter signeringen på aktiveringsdagen.
När avtalstiden upphör har KAESER rätt till, men är inte förpliktigat att, hämta de tekniska hårdvarukomponenter som
KAESER äger.
När avtalstiden upphör kan Uppdragsgivaren, via KAESER och mot betalning av portalkostnader, fortsätta att använda
maskindata för eget bruk. I detta fall blir det installerade modemet Kundens egendom. KAESER ska före avtalstidens slut
informera Uppdragsgivaren om möjligheten att förlänga avtalet.

Övrigt
Detta Avtal ska styras av lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland med undantag för lagvalsregler (internationell privaträtt).
Coburg är den uteslutande domkretsen för alla anspråk och tvister som uppstår i samband med detta Avtal.
Om en eller flera bestämmelser i detta Avtal skulle vara eller bli verkningslösa, ogiltiga eller ej möjliga att verkställa ska det
inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser. Bestämmelsen som är verkningslös, ogiltig eller ej möjlig att verkställa ska
så långt lagen tillåter ersättas av en gällande bestämmelse som med avseende på ort, tid, omfattning och tillämpningsområde motsvarar parternas ursprungliga avsikt. Parterna åtar sig att omedelbart avtala en sådan bestämmelse i angiven form.
Detsamma gäller korrigering av eventuella luckor i Avtalet.

Dataskyddsrättsliga upplysningar
Dina personuppgifter samlas in och lagras av oss för marknadsföringsändamål. Mer information finns på följande länk:
www.kaeser.com/int-en/privacy-marketing.aspx.

Uppdragsgivare

Underskrift och företagsstämpel

KAESER KOMPRESSOREN SE

P.O. Box 2143 – 96410 Coburg – GERMANY – Tel +49 9561 640-0 – Fax +49 9561 640-130
E-mail: productinfo@kaeser.com – www.kaeser.com
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