
 

kajoule. Værktøjsstyring, der fungerer i praksis – og giver værdi! 

 

Hvilken type sporing skal du vælge til din forretning? 
Hos kajoule skelner vi mellem 4 hovedkategorier, når vi taler om sporings- og styringsløsninger. Du 

kan vælge mellem fastmonterede sporingsheder (GPS), labels (værktøjsstyring), beacons (tracking af 

værktøj og andet mindre udstyr) og gateways (overblikstracking). 

Hvad kan de? 

De forskellige typer sporingsenheder har hver deres egenskaber og funktionsområde. Det betyder, 

at du får en løsning, der passer til lige netop dine behov og som er let at implementere og bruge. 

Fastmonterede sporingsheder – holder styr på de største værdier 

Med GPS kan du nemt finde din skurvogn, kompressor, trailer eller andet dyrt grej. GPS-enheden har 

en meget lang batterilevetid, helt op til 10 år, og skal derfor ikke skiftes så ofte. Dette er til 

virksomheden, som har dyre maskiner, der nødigt skulle forsvinde. Med GPS ved du altid, hvor dine 

ting er.  

Labels – sørger for værktøjsstyring, når I deles om udstyret 

Labels hjælper dig til at holde styr på værktøj, stilladser, trailere og meget mere. Vores labels er 

superstærke og holdbare, og passer perfekt til virksomheden, som har løst værktøj, der deles 

mellem flere ansatte.   

Beacons – til tracking af værktøj og andet mindre udstyr 

Beacons taler sammen med din gateway. Værktøj og andet materiel, der har påsat en beacon, kan 

lynhurtigt findes via den tilknyttede gateway. Beacons er nemme at montere og hjælper 

virksomheden, som har løst materiel og værktøj, hvor medarbejderne ofte leder efter værktøjet.  

Gateways – giver dig det store overblik  

Gateways gør det nemt at holde styr på maskiner, køretøjer og det materiel, der er tilknyttet. Det 

kan også være en container, der skal indeholde bestemte stykker værktøj eller udstyr. Gateway’en 

fortæller dig, om alt er på sin plads.  

Fuld adgang og overblik fra alle platforme 

Bruger du mest din telefon, iPad, laptop eller MAC? Det er lige meget, vi understøtter det hele.  

Vil du vide mere? 

Kontakt Peter på 2083 1800 eller nba@kaastrupandersen.dk og få en snak om, hvordan kajoule kan 

gøre hverdagen lettere – og billigere – for både dig og dine kollegaer. Vi hjælper dig hele vejen med 

både sammensætning af en løsning, som passer til din virksomheds behov, installation og montering 

af teknikken, hjælp til ibrugtagning og efterfølgende support. Kort sagt: Implementering uden bøvl! 
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