Postanite najboljši serviser v regiji

Aplikacija KELVIN za monterje in serviserje

Sodoben servisni nadzor nad
ogrevalnimi sistemi
Nova doba mobilne tehnologije z velikimi koraki stopa tudi
na področje dela monterjev in serviserjev ogrevalnih naprav.
Večkratni obiski objektov strank bodo kmalu preteklost.
Zamenjal jih bo oddaljen nadzor, diagnostika in hitra popravila
prek pametnega telefona ali tablice. Sodoben serviser bo
svoji stranki nudil kakovosten nadzor in takojšno odzivnost ob
morebitnih napakah ogrevalnega sistema. Imel bo svoj krog
strank, katerim bo namesto enkratnih posegov nudili servis
skozi celotno ogrevalno sezono.
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Kako se posla lotiti drugače?
Novosti so naši izziv in priložnosti. V prihodnosti bodo
uspešni tisti, ki bodo znali nova znanja in možnosti preliti
v izboljšavo svojih izdelkov ali storitev. Pomembno bo v
krajšem času narediti več in bolj kakovostno. S tem bodo
povečevali razliko med tem, kar bodo lahko ponudili
svojim strankam in ponudbo konkurence.
Želite sprejeti izziv, uporabiti nova orodja in se posla lotiti
drugače?

Ponujamo vam možnost, da postanete najboljši
serviser v regiji.
Če si tudi vi to želite, potem je ta brošura namenjena prav
VAM.
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Postanite serviser z najkrajšim odzivnim časom
Stranke so ob okvari ogrevalnega sistema izredno občutljive. Hitra odzivnost serviserja je zato zelo
pomembna, še posebej ob nizkih zunanjih temperaturah in posledično hitrem ohlajanju objektov.

Stranki ponudite pomoč, še preden se zave, da je njen ogrevalni sistem v okvari.
Ne verjamete, da je to možno?
Za lažje delo in hitro odzivnost serviserjev smo razvili posebej njim namenjeno aplikacijo KELVIN.
S pomočjo aplikacije ima serviser na voljo podatke o delovanju ogrevalnih sistemov svojih strank.
V trenutku okvare na katerem koli objektu aplikacija KELVIN napako zazna in prikaže obvestilo.
Glede na to, kako okvara vpliva na delovanje ogrevalnega sistema, se serviser odloči glede nujnosti
popravila. Objekti imajo določeno temperaturno vztrajnost in če serviser reagira hitro, lahko napako
odpravi, še preden se bo temperatura v objektu znižala na raven, ki bi jo stranka občutila.
Zagotovo bo presenečena in zadovoljna nad hitrostjo odziva. Zadovoljna stranka pa je najboljša
naložba v širjenje posla.
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Ažurni podatki o delovanju ogrevalnih
sistemov
Z enim klikom lahko pridete do podatkov, katere
stranke iz vaše baze imajo težave z ogrevalnim
sistemom, kakšne so te težave in kako nujno je, da
jih odpravite.



5

Aplikacija KELVIN za monterje in serviserje

Za odpravo napake zgolj enkraten obisk objekta
Ogrevalni sistemi postajajo vse kompleksnejši. Za pravilno diagnostiko okvare potrebujete
kakovostne podatke o delovanju ogrevalnega sistema. Do sedaj ste imeli na voljo le pričevanje
stranke glede okvare in pregled delovanja v trenutku, ko ste bili v objektu. Zaradi nekakovostnih in
nepopolnih podatkov je bila vaša diagnostika otežena, kar je povzročilo, da ste se morali v objekt
večkrat vrniti, preden ste okvaro odpravili.

Pa mora biti res tako?
Z uporabo aplikacije KELVIN lahko izvedete celovit diagnostični pregled objekta. Z enim samim
klikom lahko za določen dan ali obdobje pridete do kakovostnih informacij o delovanju sistema v
realnem času. Vaša diagnostika postane preciznejša in okvare odpravljene z enim obiskom.
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Celovita diagnostika delovanja
ogrevalnega sistema stranke
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V diagnostičnem načinu lahko spremljate in
analizirate meritve podatkov iz regulatorja.
Podatke lahko opazujete v dnevnem ali tedenskem
pogledu ali pa spremljate delovanje sistema v
realnem času.
1

Prikaz stranke, zgradbe, modela regulatorja
in hidravlične sheme.

2

Prikaz izmerjenih temperatur.

3

Prikaz izračunanih temperatur.

4

Vklop in izklop prikaza krmilnih izhodov.

5

Graf izmerjenih in izračunanih temperatur.

6

Prikaz vklopa in izklopa krmilnih izhodov.

7

Prikaz izmerjenih podatkov v realnem času,
dnevni in tedenski pogled.
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Opravite delo enostavneje in v krajšem času
Pregovor pravi »Čas je denar« in morda se premalo zavedate, da je tudi vaš čas izredno dragocen.
Za konfiguracijo ogrevalnega sistema imajo regulatorji vgrajen intuitiven vmesnik, ki pomaga
serviserju pri nastavitvah.
V aplikaciji KELVIN je ta postopek še poenostavljen in zato hitrejši. Sheme so prikazane z
označenimi priklopi relejev in tipal ter opisi parametrov, torej z vsem, kar potrebujete za hitro
nastavitev in diagnostiko. Zamudno listanje po priročniku ni več potrebno. Nastavitve lahko
preprosto pregledujete in spreminjate. Čas potreben za zagon ogrevalnega sistema se skrajša, vse
to pa vam pomaga prihraniti čas in denar.
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Poenostavljen postopek nastavitve
regulatorja ogrevanja
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Delovanje regulatorja lahko konfigurirate z
orodjem za nastavitev parametrov. Na voljo vam
je vrsta koristnih orodij, kot so prikazovanje samo
spremenjenih parametrov, zgodovina sprememb
parametra ali pa iskanje po parametrih.
1

Prikaz samo spremenjenih parametrov.

2

Iskanje po imenu parametra.

3

Prikaz vseh parametrov naenkrat.

4

Nastavljena vrednost parametra.

5

Vrnitev vrednosti parametra na privzeto
vrednost.

6

Spreminjanje vrednosti z drsnikom ali klikom
na ikono + ali -.

7

Zgodovina sprememb parametra.

8

Shranjevanje sprememb.

9

Aplikacija KELVIN za monterje in serviserje

Pozabite na nepotrebno vožnjo ob iskanju potrebnega
rezervnega dela
Okvare ogrevalnih sistemov so različne in do sedaj niste nikoli vedeli, kateri material boste
potrebovali za popravilo. Prepričani ste bili šele, ko ste prišli v objekt in diagnosticirali vzroke
težav. Pogosto se je zgodilo, da v vozilu niste imeli potrebnega dela. Stranka je postala slabe volje,
čas v katerem je bila brez ogrevanja se je še podaljšal, vam pa sta nabava in vrnitev v objekt vzeli
dodaten čas in spremenili začrtan urnik.

Pridite v objekt pripravljeni
V aplikaciji KELVIN lahko v vsakem trenutku pregledate obvestila o tem, kateri ogrevalni sistemi
vaših strank imajo težave. S pomočjo diagnostike lahko ugotovite, ali ne deluje pravilno motorni
pogon, obtočna črpalka ali gorilnik. Preverite pravilnost delovanja temperaturnih tipal. Še preden se
odpravite na pot, imate na voljo kakovostno sliko o vrsti okvare v objektu in si tako lahko pripravite
ves potreben material za servisno popravilo. Obiske lahko zdaj natančno načrtujete. S sabo boste
vedno imeli vse, kar potrebujete in na zadovoljstvo strank boste popravilo izvedli v predvidenem
času.
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Podatki o okvari pomagajo serviserju pri
pripravi in načrtovanju obiskov
Aplikacija KELVIN javlja obvestila o nepravilnem
delovanju strankinega ogrevalnega sistema.
Na podlagi teh podatkov serviser oceni resnost
napake in nujnost njegovega obiska.
Za kakovostno pripravo pred odhodom v objekt so
bistveni podatki o okvarjenih elementih.
Na njihovi osnovi si serviser pripravi vse potrebno
za popravilo.
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Preprečite, da bi bili klici vaših strank za vas stresni
Prišli ste domov in prejmete klic, da sistem ogrevanja v objektu, ki ste ga ravno zapustili, ne deluje.
Takšni klici so nočna mora vsakega serviserja. Veste, da ste opravili vse potrebne nastavitve, pa
vendar niste povsem gotovi. Želite si, da vam ne bi bilo treba ponovno v objekt, a morate težavo
rešiti.

Z veseljem dvignite telefon
S pomočjo aplikacije KLEVIN imate za ogrevalni sistem stranke odlično diagnostiko, svoje zapiske o
morebitnih posebnostih, sliko kurilnice, s katero si boste lahko dodatno osvežili stanje ogrevalnega
sistema, zgodovino delovanja in možnost, da lahko kar iz pisarne izvedete korekcije, za katere ste
prej morali v objekt.
Zelo pomembno je tudi, da lahko delovanje sistema spremljate v daljšem časovnem obdobju in po
potrebi nastavitve optimizirate. Vaše delo bo postalo manj stresno, majhna popravila, ki so vam prej
jemala veliko časa in energije, pa boste lahko zdaj opravili kar iz pisarne in se v pridobljenem času
posvečali večjim poslom.
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Imejte podroben pregled nad
ogrevalnimi sistemi svojih strank
Pregled delovanja sistema vam daje
informacije o izmerjenih in izračunanih
temperaturah, stanju delovanja krmilnih
izhodov in izbrani hidravlični shemi.
Do bolj poglobljenih podatkov pa lahko
dostopate prek menija diagnostika.
V primeru potrebnih korekcij slednje
izvedete v meniju parametri in meniju
ogrevalni krogi.
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Pomagajte svojim strankam pri uporabniških nastavitvah
Vsak serviser se srečuje s strankami, za katere so že osnovne nastavitve preveč zahtevne in o tem
nočejo razmišljati ters strankami, ki so pri spremembah nastavitev izredno samostojne. Obe vrsti
strank za upravljanje svojega ogrevalnega sistema in njegovo pravilno delovanje vsaj občasno
potrebujeta serviserjevo pomoč.

Kako lahko pomagate svojim strankam?
S pomočjo aplikacije CLAUSIUS lahko končne stranke preverijo stanje ogrevalnega sistema,
spremenijo posamezne nastavitve in ukrepajo ob morebitnih napakah. Vse, kar omogoča aplikacija
CLAUSIUS končni stranki, omogoča aplikacija KELVIN tudi serviserju.
V primeru, da stranka potrebuje pomoč, lahko serviser spremeni način ogrevanja prostorov, urnik
ogrevanja ali nastavljeno temperaturo ter vklopi ali izklopi uporabniške funkcije, kot so PARTY, ECO,
HOLIDAY ali segrevanje sanitarne vode.
Serviser lahko pregleda celotno zgodovino nastavitev, tudi tiste, ki jih je stranka po pomoti spremenila.
Pomoč lahko strankam nudite takoj, obenem pa vas to ne bo preveč časovno obremenjevalo.
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Hitra pomoč strankam pri uporabniških
nastavitvah
Na pregledu »Ogrevalni krogi« imamo možnost
dostopanja do vseh aktivnih ogrevalnih krogov
v objektu stranke. Za vsak ogrevalni krog lahko
nastavljamo časovne programe, uporabniške
funkcije, spreminjamo nočno ali dnevno
temperaturo ali spremenimo urnik. Za lažjo
prepoznavnost lahko posamezne ogrevalne kroge
poljubno poimenujemo.
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Strankam pripravite ponudbe, ki jih ne bodo mogle zavrniti
Aplikacija KELVIN serviserju omogoča, da spozna strankine potrebe in njen ogrevalni sistem.
S pomočjo diagnostike delovanja, slike obstoječe kurilnice, popisa ogrevalnega sistema in svojih
komentarjev lahko serviser kritično pregleda obstoječe stanje in ugotovi, kako ogrevalni sistem
izboljšati.

Izkoristite svoje znanje
S svojim strokovnim znanjem pripravite kakovostno ponudbo za prenovo ali dopolnitev strankinega
ogrevalnega sistema. Ponudbo lahko podprete z dejanskimi podatki o delovanju in argumenti o
možnih prihrankih ob investiciji. Stranka, ki vam je že zaupala in je bila z vašo storitvijo zadovoljna,
se bo lažje odločila za vaše pobude in predloge. Ponudbe pripravljajte sistematično in tako polnite
svoje kapacitete skozi vse leto.

16

Seltron d.o.o. | Tržaška cesta 85 A | SI-2000 Maribor | +386 (0)2 671 96 00 | info@seltron.si | www.seltron.si

S pomočjo aplikacije KELVIN si povečajte krog strank
Prepričajte svoje stranke, naj vam prepustijo skrb za svoj ogrevalni sistem. Ponudite jim nadzor in hitro servisno pomoč ob
morebitnih okvarah. Izkoristite funkcionalnosti aplikacije KELVIN in starejšim uporabnikom ponudite pomoč pri uporabniških
nastavitvah. Vedno več strank si bo želelo celostno storitev in sodoben način sodelovanja s svojim serviserjem, zato se bo vaš
krog strank neprestano širil. Aplikacija KELVIN vam omogoča, da uporabite tehnologijo prihodnosti in s tem še povečate razliko
med vami in konkurenco.
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Vlak uspešnih se odpravlja, greste tudi vi ali
boste ostali na postaji?
Novosti in učenje so gibalo razvoja vsakega podjetja. Serviserji, ki boste prepoznali prednost
aplikacije KELVIN, boste lahko svojim strankam z manj porabljenega časa nudili bistveno bolj
kakovostne storitve. Uporabo aplikacije smo kar se da poenostavili. Od vas bo zahtevala le nekaj
vztrajnosti in osnovnega znanja, ki ste ga že pridobili ob uporabi vaših pametnih telefonov.
Ne pustite, da vas prehitijo. Z aplikacijo KELVIN si začrtajte pot do uspeha.
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Kako postanem uporabnik aplikacije KELVIN?
Preprosto in brezplačno
1. Aplikacijo si na telefon ali tablico naložite prek spletne
strani https://kelvin.seltronhome.com.
2. Ustvarite svoj uporabniški račun.
3. Po e-pošti boste prejeli sporočilo za aktivacijo računa.
4. Ob prvi prijavi v aplikacijo lahko njeno delovanje
preizkusite s pomočjo vnesene demo stranke.
5. Povabite svoje stranke, uporabnike aplikacije
CLAUSIUS, da vas določijo kot pooblaščenega
monterja in vam omogočijo dostop do podatkov o
njihovem ogrevalnem sistemu. Pri tem morajo navesti
elektronski naslov, s katerim ste se registrirali v
aplikacijo KELVIN.
Serviser lahko manj veščim uporabnikom pomaga tako,
da izvede registracijo in vzpostavi potrebne povezave za
poznejše dostopanje do strankinega ogrevalnega sistema.

Več na: www.seltronhome.com
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www.seltron.si

SeltronHome

Podpora uporabnikom aplikacije KELVIN:
Aleš Krivonog
Tel.: 041 291 764
E-pošta: ales.krivonog@seltron.si
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