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BRA-IN App
Udnyt din maskines fulde potentiale
Relevant information og adgang til serviceydelser direkte fra din mobil
via vores BRA-IN App. Når først dit udstyr er registreret, kan du se
manualer, instruktionsvideoer, produktionsdata, bestille afhentning
eller få relevante push-notifikationer.
Det eneste du behøver er, at din maskine er udstyret med et modem
og aktivt SIM-kort abonnement. Dette får du ved køb af et BRA-IN
modem eller hvis din maskine har det installeret direkte fra fabrikken.

Highlights


Få notifikationer om maskinen, produktion og fejlstatus.



Se live-fyldningsniveau på komprimatorer.



Bestil afhentning direkte på mobilen.



Nem adgang til manualer og instruktionsvideoer.



Kørselsvejledning til lokation af udstyr.



Se historiske data.



Ændre kontaktinformationer til affaldshåndtør.

Detaljer

Tilgå relevant information om dit udstyr fra din
mobil. Android/IOS kompatibel.

Bestil afhentning på dato eller ”haster”.

Live-data på din maskine. Du kan sammenligne
historiske data, se det aktuelle fyldniveau for din
komprimator, og se hvor maskinen er placeret.

BRA-IN App
Kom igang - nemt og hurtigt
Kom igang

Download

Adgang

Mine maskiner

Du har 2 muligheder for adgang til
data:

Søg efter BRA-IN i App Store eller
Google Play.

Log in eller scan QR-kode (aktivt
SIM kort eller abonnement er
nødvendig for at få adgang til alle
app’en funktioner).

Se og følg status på dine maskiner

Fuld adgang
Invitation fra din administrator
 Vælg adgangskode
 Installer app
 Log ind
 Fuld adgang til dine maskiner
Begrænset adgang
 Installer app
 Scan QR-kode direkte fra din 		
maskine
 Få adgang til manualer
og instruktionsvideoer

Download BRA-IN App
med QR-koden herunder

Hvad er BRA-IN, Bramidan Intelligence?
I vores terminologi er BRA-IN en forkortelse for Bramidan Intelligence og et samlet navn på vores specielt udviklede IOT-system. Det forbinder
alle tilsluttede enheder af dit komprimeringsudstyr med IT-systemer, der giver dig et 360 graders overblik over dit udstyr. Du minimerer direkte og
indirekte omkostninger til din affaldshåndtering over tid.
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