
HICONNECT -  
GRATIS BESCHIKBAAR VOOR ALLE VERBONDEN PRODUCTEN

Hiab HiConnect™ is de eerste “Connected 
Service” die wordt gelanceerd. Hiermee 
bent u een stap voor met de nieuwe intelli-
gente “next generation data” welke u nieuwe  
inzichten geeft en u helpt de efficiëntie,  
productiviteit en de veiligheid van uw  
wagenpark en uw medewerkers te  
vergroten.

Met HiConnect ontvangt u real-time data 
met betrekking tot de werking en conditie 
van uw product. Een zeer gebruiksvriendelijk 
web portaal geeft u ongekende  
mogelijkheden voor controle over uw werk-
zaamheden. De mogelijkheden om de  
prestaties en veiligheid te verbeteren, 
evenals het vermijden van onverwachte  
stilstandtijd zijn nu binnen handbereik.

HiConnect is beschikbaar voor alle producten met connectiviteit en welke voorzien zijn van de 
connectiviteit sticker. Beschikbaarheid en functionaliteit kan verschillen tussen verschillende 
landen. Raadpleeg de lokale Hiab organisatie voor meer informatie.

HiConnect geeft u gratis toegang tot een 
aantal geweldige functies, zoals een real-time 
overzichtskaart met uw Hiab producten en de 
aankomende onderhouds intervallen. Het 
enige dat u hoeft te doen is registreren op:  
www.hiab.com/hiconnect-registration

HiConnect Premium Premium geeft u 
toegang tot alle functionaliteiten met 
betrekking tot Hiab product data, vloot 
overzichten en prestaties.
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Om te registreren, ga naar  www.hiab.com/hiconnect-registration

Beschikbaarheid en functionaliteit kan verschillen tussen verschillende landen. Raadpleeg de 

lokale Hiab organisatie voor meer informatie.

Functionaliteit HiConnect HiConnect Premium

Wagenpark PRODUCT; Overzicht en 
groepen ✓ ✓

Wagenpark PRODUCT; Kaart ✓ ✓

Wagenpark PRESTATIES; Operationele KPI 
statistieken ✓

Wagenpark PRESTATIES; Trends ✓

Wagenpark PRESTATIES; Bezoeken (alleen 
voor laadkranen en afzetsystemen) ✓

Wagenpark OVERZICHT
• Product details
• Klantspecifieke voertuig informatie
• Laatste ontvangen meldingen
• Aankomende onderhouds data
• KPI’s werking en prestatie 
• Product locatie, route en tijdlijn

✓
Beperkte historie en tijdlijn

✓
Volledige historie en tijdlijn

Product MELDINGEN ✓ 
Volledige historie en tijdlijn

Product TRENDS ✓

Product PRESTATIES
(alleen voor Laadkranen) ✓

Product GEWICHTSREGISTRATIE  
(alleen voor afzetsystemen)

✓
(weegsysteem vereist)

Product SERVICE 
✓

Volledig overzicht: onderhoudsplan, 
aankomende onderhouds data, alle 

onderhouds tellers, historie

Wagenpark SERVICE;  
(achterstallig onderhoud, aankomende 
onderhouds data, onderhoudshistorie)

✓

Wagenpark MELDINGEN; Actieve 
meldingen, statistieken, historie en abonnee 
management (e-mail)

✓

Wagenpark RAPPORTEN; wekelijks rapport 
met algemene informatie, abonnee 
management (e-mail)

✓

Data exports naar CSV ✓

HiConnect API ✓

Instellingen

Meerdere talen, groep management 
voor producten en meerdere 

instellingen voor gemakkelijker 
gebruik

Meerdere talen, groep management 
voor producten en meerdere 

instellingen voor gemakkelijker 
gebruik

HiConnect vs HiConnect Premium vergelijking


