Ascom Myco 3

Veiligheid en productiviteit
binnen handbereik

Verbonden voor betere productiviteit.
Ascom Myco 3 for enterprise.
Met Ascom Myco 3 en apps blijven medewerkers verbonden
met elkaar, machines, alarmsystemen, klanten, bedrijfs- en
boekhoudsystemen, productieprocessen, beveiligingssystemen, etc.

Ondersteun
uw mobiele
personeel

	
Alarmen gaan ter
bevestiging naar
aangewezen ontvangers
	
Mobiele medewerkers
ontvangen statuschecks
van deuren, ventilatoren,
temperaturen, etc.
	
Medewerkers kunnen
machines, pompen,
liften, etc. op afstand
bedienen.

Grotere productiviteit van personeel,
apparatuur, processen

Met de Ascom Myco 3 kan mobiel personeel tijdkritische
informatie in elke vorm en in near-realtime ontvangen,
verzenden, delen, toevoegen en filteren: video, spraak, tekst,
grafieken. Ze kunnen hun robuuste Myco 3 smartphone
gebruiken om apparatuur op afstand te bedienen, en onderweg
contact houden met complexe technische en bedrijfssystemen.

Doe mee met de Industry 4.0 productiviteitsrevolutie
Met Ascom Myco 3 kunt u profiteren van de ‘Industry 4.0’
revolutie—de transformatie van productiviteit, die mogelijk wordt
gemaakt door geavanceerde digitale connectiviteit. Myco 3, een
onderdeel van de Ascom-oplossing, kan gegevens weergeven van
diverse punten in een faciliteit. Deze gegevens kunnen vervolgens
geanalyseerd worden om besluiten en preventief onderhoud te
optimaliseren. Het eindresultaat? Maximale beschikbaarheid van
apparatuur, optimale prestaties en productkwaliteit die samen de
OEE (Overall Equipment Effectiveness) verbeteren.
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De betreffende medewerkers en systemen in staat stellen
om snel te reageren met de juiste maatregelen wanneer
zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Snelle reacties
helpen downtime te minimaliseren—en dat is cruciaal bij
productieprocessen waarbij elke verloren minuut een enorm
financieel en kwaliteitseffect kan hebben.
Mobiele medewerkers krijgen contextrijke informatie, zodat
ze kunnen ingrijpen voordat kleine haperingen zich tot
grote incidenten ontwikkelen. Het delen van die informatie
vereenvoudigt het delegeren, wat de besluitvorming
versnelt. Kortom, personeel is beter in staat om problemen te
voorspellen, initiatief te nemen en samen te werken.

Efficiëntere
workflows
realiseren

Continue
verbetering
mogelijk maken

	Onderweg taken

toewijzen en vorderingen
volgen

	
Gedetailleerde
loggegevens
verzamelen en
opslaan voor analyse
en doorlopende
verbeteringen

	Communicatiehiaten

tussen apparatuur,
personeel en klanten
tegengaan

	Reactiesnelheid op

verzoeken van klanten
of gasten en technische
problemen verhogen

	
Registraties bijhouden
voor wettelijke en
nalevingsdoeleinden

Betere ervaringen en grotere tevredenheid
onder shoppers en gasten

Gemaakt voor samenwerking:
Ascom Myco 3 en 's werelds grootste ecosysteem
van bedrijfsoplossingen

Bij hotels kunnen Ascom Myco 3 en de ondersteunende
apps en software de huishouding en gastendiensten helpen
stroomlijnen. Zo kunnen chefs bijvoorbeeld taken toewijzen
aan mobiel personeel en de reactiesnelheid volgen.
Myco 3 kan geïntegreerd worden in alle toonaangevende
gebouwbeheersystemen en alarmoplossingen.

De Ascom Myco 3 smartphone werkt naadloos samen
met het volledige scala van Ascom's bedrijfsoplossingen
en met apps en diensten die ontwikkeld zijn door officiële
Ascom Technology Partners. Bovendien is hij GoogleTMgecertificeerd, zodat u toegang hebt tot een zee van apps—
overal en altijd.

De oplossingenportfolio voor de detailhandel wordt steeds
groter: kennisgevingssystemen voor de aankomst van
voertuigen, beheer van terugroepacties, 'Click-and-Collect'oplossingen, bewaking van kritische gegevens op afstand
(bijv. temperatuur van vriesinstallaties) en afstandsbesturing
van liften, roltrappen, etc.

Uw organisatie profiteert van toegang tot de meest
uitgebreide on-site communicatiediensten en
functionaliteit voor de industrie, horeca en
detailhandel die op de markt zijn.
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Ascom Myco 3
Informatie net zo mobiel maken als haar gebruikers
De Ascom Myco 3 combineert de gebruiksvriendelijkheid van een Android™ smartphone met de robuuste,
professionele eigenschappen die mobiele medewerkers in veeleisende werkomgevingen nodig hebben.
Hij werkt naadloos samen met software en diensten uit de Ascom-portfolio en van derde partijen.
Bekende, intuïtieve gebruikersinterface. Draait op het Android
besturingssysteem, voorzien van Ascom-extensies.
Overzicht. Voorzien van een 5” scherm voor optimaal zicht op
en gemakkelijke interactie met gegevens, apps, afbeeldingen,
near-realtime data, etc. De hoge schermresolutie vergroot de
leesbaarheid—wat kan bijdragen tot snellere workflows en
minder fouten.

Gebouwd voor het zware werk. Robuuste constructie voor
veeleisende omgevingen. Het scherm is gemaakt van extra
sterk Corning® Gorilla® 3 glas. Voorzien van een octo-core
2 GHz processor, 4 GB RAM en 32 GB Flash-geheugen.
Echt mobiele, ononderbroken werking. Voorzien van een
hot-swappable batterij. Bedieningsapps hoeven niet te worden
uitgeschakeld of afgesloten als u de batterij verwisselt.

Ascom is een internationale aanbieder van ICT-oplossingen en mobiele werkstroomsystemen voor de gezondheidszorg. De visie van Ascom is erop gericht om
hiaten in de digitale informatievoorziening te dichten en optimale beslissingen mogelijk te maken—overal en altijd. De missie van Ascom is missiekritische, realtime
oplossingen te bieden voor zeer mobiele, ad hoc- en tijdgevoelige omgevingen.
Ascom gebruikt zijn unieke product- en systeemportfolio en kennis van softwarearchitectuur om integratie- en mobilisatieoplossingen te creëren die voor soepele,
complete en efficiënte workflows zorgen in zowel de gezondheidszorg als industriële sectoren en de detailhandel.
Ascom, waarvan het hoofdkantoor in Baar (Zwitserland) is gevestigd, heeft dochterondernemingen in 15 landen en telt wereldwijd zo'n 1.200 medewerkers. Ascoms
aandelen op naam (ASCN) zijn genoteerd aan de SIX Swiss Exchange in Zürich.
Diverse producten van Ascom en derden ondersteunen de beschreven kenmerken en functies. Wellicht zijn in bepaalde landen niet alle Ascom-oplossingen verkrijgbaar.
Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
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Mobiele hulpmiddelen voor mobiele medewerkers.
Voorzien van een speciale professionele barcodescanner,
Near Field Communication functionaliteit en aan de voor- en
achterkant camera's.

