Konstruksi
MEMBANGUN BISNIS KONSTRUKSI KUAT
DENGAN MOBILOGIX

Industri konstruksi tidak lagi hanya tentang palu, paku, dan hardhats. Situs konstruksi saat ini terus bergerak dan
mengubah labirin truk, trailer, alat, dan peralatan dan wadah penyimpanan yang mahal. Tidak terlalu menyebutkan
semua pria, wanita, kontraktor, dan pengiriman yang masuk, keluar, dan melintasi lokasi konstruksi setiap hari yang semuanya harus dilacak, dipantau, dan dikelola!
Meskipun manajemen aset konstruksi sangat penting, tetapi bisa rumit, Mobilogix berada di garis depan teknologi
dalam mengelola jenis aset ini. Kami melacak alat dan peralatan dari segala bentuk dan ukuran di situs konstruksi
dan akan membantu menjaga bisnis Anda berjalan dengan lancar.
Pelacakan aset di situs konstruksi dengan Mobilogix juga membantu mencegah pencurian dan kehilangan
peralatan. Kami memastikan bahwa aset yang tepat ada di tempat yang tepat untuk membantu memastikan
kelancaran dan penyelesaian proyek Anda. Rangkaian solusi Mobilogix menyediakan lokasi alat dan peralatan
yang akurat, sementara juga, dan yang sama pentingnya, membantu mencegah kerusakan peralatan dengan
memantau level cairan dan kebutuhan perawatan dan, karenanya, memperbaiki jadwal.
Semua produk Mobilogix hadir dengan serangkaian fungsi inti yang mudah disesuaikan agar sesuai dengan
proyek atau kebutuhan spesifik Anda. Apa pun aplikasi konstruksi atau ruang lingkup proyek Anda, Mobilogix akan
membuat dan menyesuaikan solusi yang terjangkau, mudah digunakan, unik, dan berkualitas tinggi untuk Anda.

Dengan rangkaian teknologi dan solusi terbaik di industri,
mudah untuk melihat mengapa beberapa perusahaan
Konstruksi paling sukses di dunia memilih Mobilogix.
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Mengapa Bekerja Dengan Mobilogix Untuk Mengelola
Aset Konstruksi Anda?
Peningkatan Penggunaan Peralatan
dan Alat

Mobilogix memungkinkan pekerja untuk selalu
menemukan alat dan peralatan lainnya dengan cepat
dan mudah, mencegah perlunya menghentikan
jalur perakitan dan mencari item yang salah tempat.
Mobilogix juga memberikan wawasan tentang
seberapa sering peralatan tertentu digunakan dan
bagaimana operasinya, memungkinkan Anda untuk
lebih mengontrol fungsi dan depresiasi aset bernilai
tinggi.

Penghematan Biaya

Ketika alat, peralatan, atau suku cadang tidak
mudah ditemukan, hal itu mengarah pada
pemborosan jam kerja, biaya penggantian
aset, dan potensi kesalahan - yang semuanya
berdampak negatif pada garis bawah operasi situs
konstruksi. Dengan mencegah situasi ini dengan
Mobilogix, perusahaan konstruksi cepat dan teratur
menikmati ROI cepat.

Mudah Melacak Pengiriman dan
Pergerakan Aset

Salah satu manfaat terbesar dari bekerja dengan
solusi dari Mobilogix melibatkan peningkatan besar
dalam visibilitas yang dapat dicapai di seluruh
proses pengiriman, penerimaan, dan transportasi.
Anda akan tahu persis di mana semua aset Anda
berada di seluruh lokasi konstruksi dan rantai
pasokan Anda setiap saat.

Pencurian

Pencurian adalah risiko konstan dalam industri
konstruksi. Di A.S., statistik dari Biro Kejahatan
Asuransi Nasional menunjukkan bahwa peralatan
dan alat hingga $ 1 Miliar dicuri setiap tahun.
Sebuah studi oleh perusahaan asuransi Allianz
Cornhill menunjukkan bahwa pencurian biaya
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industri konstruksi Inggris sekitar £ 800 juta per
tahun. Menurut Laporan Penipuan Global Kroll,
lebih dari sepertiga perusahaan konstruksi, teknik,
dan infrastruktur di seluruh dunia mengalami
pencurian aset fisik dan stok selama 12 bulan.
Alat dan peralatan yang relatif kecil sering
ditargetkan karena lebih mobile dan lebih mudah
untuk dicuri. Tetapi aset yang lebih besar tentu
saja tidak kebal, dan laporan Allianz Cornhill
menemukan bahwa lebih dari $ 890 juta peralatan
pabrik konstruksi, termasuk excavator, kompresor
dan bahkan crane, dicuri setiap tahun di AS.

Kepatuhan Terhadap Regulasi
Keselamatan

Mobilogix membantu para manajer dan pemilik
bisnis melacak berbagai alat dan mesin untuk
memastikan mereka dibawa untuk pemeliharaan
terjadwal. Baik tingkat bahan bakarnya, sensor
panas, atau gerakan yang menggelegar, Mobilogix
memudahkan Anda mengetahui status pasti
aset Anda, tidak peduli hari, waktu, atau lokasi.
Ini memastikan bahwa barang-barang penting
terpelihara dengan baik, bertahan lebih lama, dan
tidak menyebabkan kecelakaan atau cedera.

Ketenangan Pikiran Dan Peningkatan
Produksi

Mobilogix menciptakan rasa damai secara
keseluruhan dengan memungkinkan Anda untuk
selalu tahu di mana aset penting dan berharga
Anda. Ini akan membantu mengurangi tekanan
emosional yang terjadi ketika aset tidak pada
tempatnya atau dicuri. Pengurangan stres
memungkinkan pengguna solusi Mobilogix untuk
lebih fokus pada kompetensi inti mereka, sehingga
meningkatkan produksi mereka dan berdampak
positif pada garis bawah organisasi mereka.
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