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Telematics 36

Extra aanbieding voor geselecteerde MOBILAIR
Voorwaarde

Voordelen klant

Voordelen KAESER

Wat u nodig heeft:

Dit is wat u krijgt:

Dit krijgt KAESER:

• Bestelling van een nieuw systeem
(montage achteraf niet mogelijk)

• GRATIS uitrusting van de installatie met de nodige hardware

• UMTS/GSM-optie geselecteerd (in
de configuratie)

• GRATIS termijn van 36 maanden

• Gegevens voor evaluaties ontvangen om toekomstige producten te
kunnen verbeteren en verder te
ontwikkelen

• Gebruik van alle functies van het
telematicaportaal

MOBILAIR – altijd in beeld
De in de machines geïntegreerde compressorbesturing
bepaalt en verwerkt procesgegevens en stuurt deze door
naar het telematicasysteem. In het Dashboard gebeurt
de centrale monitoring en worden de bedrijfsmeldingen
verwerkt. Hiermee kunt u de volgende acties op afstand
uitvoeren:

Weergave van bedrijfsgegevens
Verzamelen en evalueren van
de operationele gegevens van de
MOBILAIR-systemen.

Onderhoudsplanning
Verhoogde onderhoudsefficiëntie
door vroegtijdige herkenning van
onderhoud, onderhoudseisen en het
initiëren van noodzakelijke maatregelen op het juiste moment.

Fabrieksoverzicht en gedetailleerde machinegegevens
Efficiënt gebruik van de MOBILAIR
compressor dankzij systeemoverzicht. Verkrijg degelijke gegevens
voor de boekhouding van het terrein.

Berichten en verslagen

Vlootbeheer

Directe alarmmeldingen in geval van
waarschuwingen of storingsmeldingen - zowel bij de machine als via
e-mail en het portaal. Overzicht van
de vitaliteit van de compressor met
behulp van vooraf ingestelde drempelwaarden.

Permanente controle van het wagenpark voor maximale efficiëntie
en benutting. Alle gegevens – zoals
brandstofverbruik en bedrijfsfrequentie - altijd in één oogopslag via het
KAESER-portaal of via REST API of
AEMP in uw systeem.

Machinelocatie via GPS

Geoleash

GPS-tracking van MOBILAIR
compressoren wereldwijd en de
klok rond. Weergave van de huidige
GPS-positie en de adresgegevens
van de compressor op een kaart.

Bepaling van de exacte locatie en
omschrijving van het toegestane
gebruiksgebied. Als de machine het
gemarkeerde gebied verlaat, wordt
een waarschuwingsbericht gegeven.
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Overeenkomst inzake de overdracht en het gebruik van MOBILAIR-machinegegevens
tussen:

en:
KAESER Kompressoren SE
Carl-Kaeser-Straße 26
96450 Coburg

Preambule
Als fabrikant van hoogwaardige persluchtproducten met machinebesturingen die machinegegevens registreren, wil KAESER
deze machinegegevens gebruiken om producten en diensten verder te ontwikkelen. De klant stemt ermee in hieraan mee te
werken en dergelijke machinegegevens te verstrekken. Tegen deze achtergrond komen de partijen het volgende overeen:

Onderwerp
Het onderwerp van deze overeenkomst zijn de machinegegevens van de volgende KAESER producten:
Nr.

Compressor

Referentienummer

1
2
De machinegegevens zijn geen persoonsgegevens in de zin van artikel 4, lid 1, van de algemene verordening gegevensbescherming.

Gegevensoverdracht en kosten
Opdrachtgever zal KAESER toegang verlenen tot machinegegevens van het (de) KAESER-product(en). De overdracht van
de machinegegevens worden overgedragen via gecodeerde en ondertekende online datatransmissie. Toegang in twee richtingen tot het KAESER-product of de machinebesturing is echter niet mogelijk en ook niet toegestaan.
De kosten voor de terbeschikkingstelling van technische hardwarecomponenten voor de onlinegegevensoverdracht komen
ten laste van KAESER. De technische componenten blijven eigendom van KAESER.
De opdrachtgever krijgt toegang tot het dataportaal voor de duur van het contract. Het gebruik van de machinegegevens is
gratis voor beide partijen.

Gebruik en gegevensbeveiliging
Het gebruik van machinegegevens door KAESER is uitsluitend voor onderzoek en verdere ontwikkeling van producten en
diensten van KAESER, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
KAESER heeft het recht de machinegegevens te gebruiken voor de voormelde doeleinden, in het bijzonder om ze te verzamelen, op te slaan, te verwerken, te reproduceren of op een andere manier te gebruiken. De gebruiksrechten worden aan
KAESER onherroepelijk en zonder beperking in tijd of ruimte verleend.
De opdrachtgever heeft het recht de machinegegevens gedurende de looptijd van het contract voor zijn eigen zakelijke doeleinden te gebruiken.

(E-mail van de voor de telematics verantwoordelijke persoon)

De opdrachtgever en KAESER behandelen de machinegegevens vertrouwelijk en nemen passende technische en
organisatorische maatregelen om de machinegegevens te beschermen; in het bijzonder worden de gegevens via online
datatransmissie in gecodeerde en ondertekende vorm overgedragen.

Participatie van de klant
De klant zal de hem door KAESER ter beschikking gestelde hardwarecomponenten met zorg behandelen en deze niet voor
andere dan de overeengekomen doeleinden gebruiken.
In geval van verkoop of overdracht van de KAESER-producten aan derden of in geval van beschadiging van de hardwarecomponenten voor de door KAESER geleverde teleservice (bv. door beschadiging of inbeslagname), zal de klant KAESER
hiervan onverwijld, minstens in tekstvorm, op de hoogte brengen en zal hij de door KAESER geleverde hardwarecomponenten aan KAESER terugbezorgen.

Looptijd
De overeenkomst heeft een looptijd van 36 maanden en gaat in na ondertekening op de dag van activering.
Bij beëindiging van de contractuele relatie heeft KAESER het recht, maar niet de plicht, om de technische hardwarecomponenten die haar eigendom zijn, te verwijderen.
Na beëindiging van de contractuele relatie kan de klant zijn eigen gebruik van de machinegegevens via KAESER voortzetten
tegen betaling van de portaalvergoedingen. In dat geval wordt de geïnstalleerde modem eigendom van de klant. Vóór het
verstrijken van de contractuele relatie zal KAESER de opdrachtgever informeren over de mogelijkheden tot verlenging van
het contract.

Overige
Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland,met uitsluiting van de collisieregels.
(Internationaal privaatrecht).
De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle vorderingen en geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, is Coburg.
Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar zijn of
worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige, nietige of niet-afdwingbare bepaling zal, voor
zover wettelijk toegestaan, worden vervangen door een geldige bepaling die, wat betreft plaats, tijd, reikwijdte en dekking,
overeenstemt met de oorspronkelijke bedoeling van de partijen. De partijen verbinden zich ertoe onverwijld een dergelijke
bepaling in de aangegeven vorm overeen te komen; hetzelfde geldt voor het aanvullen van eventuele leemten in de overeenkomst.

Informatie over gegevensbescherming
Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld en opgeslagen voor marketingdoeleinden en kunnen worden geraadpleegd op de volgende website

Opdrachtgever

Plaats, datum

Handtekening en firmastempel

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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https://www.kaeser.com/int-en/privacy-marketing.aspx.

