
Carl Ras Chip&Track
- Vi gør det nemt at holde styr på dit værktøj

C h i p  &  T r a c k



Hjælper dig med at
administrere dit værktøj 
på byggepladsen
Chip & Track giver dig:
 • nem registrering, når et værktøj skifter bruger eller placering

 • et samlet overblik over virksomhedens værktøj

 • information, om hvor et værktøj befi nder sig, og hvem der har det

 lit teræv ted rah rånrovh ,tbøk ted re rånrovh .ske.f( kirotsihsjøtkræv ne  • 
service, eller hvem der sidst har brugt det)

• adgang til dokumentation til det enkelte værktøj (manualer, tegninger m.v.)

 ed dem teretnemukod go trøfdu revilb lortnoknege mo ,revo kilbrevo  • 
  korrekte intervaller

Chip & Track består af en webside, som du kan bruge fra din computer og en app, 
der kan bruges på din telefon (Android og iPhone).

Med appen kan brugeren let scanne en chip monteret på værktøjet og dermed 
registrere skift af bruger, placering eller egenkontrol. Appen giver også brugeren 
et overblik over eget værktøj eller værktøj på en valgt placering.

Fra websiden kan administrator få det forkromede overblik over alt virksom-
hedens værktøj samt administrere brugere og placeringer.

Kontakt din Carl Ras-konsulent for mere information om Chip & 
Track, og hør, hvordan du kommer i gang eller kontakt os via e-mail 
Chip-Track@carl-ras.dk eller på telefonnr. 44 85 55 11.



Disse virksomheder 
har allerede valgt
Chip&Track

Nem håndtering: Al scanning og programmering kan gøres via almindelig PC og smartphones.

Godt overblik: Som værktøjsansvarlig får du et struktureret overblik over alle fi rmaets maskiner. Via PC kan du 
nemt få overblik over værktøjet på et kort eller sortere efter diverse byggepladser.

Sikkerhed og lovkrav: Nem og hurtig adgang til manualer, datablade og splittegninger via Chip & Track. Den 
lovpligtige egenkontrol kan udføres af medarbejderen direkte på byggepladsen, samtidig med at du har overblikket over 
hele virksomhedens egenkontrol som administrator.

Økonomi: Mindre svind fra byggepladser, og fi rmaet kan undersøge, om man har en bestemt maskine på en anden 
plads, inden man investerer i en ny. Ved tyveri kan du hurtigt trække en liste over det værktøj, der var registreret i bilen 
eller på byggepladsen, og sende videre til forsikringen.



Kom godt i gang
Opstart:
Som udgangspunkt er der 2 muligheder for opstart på løsningen. Uanset om du vælger løsning 1 eller 2 skal du vælge en af 
nedenstående ”pakker” alt efter antallet af maskiner.

Herefter skal du vælge løsning 1 eller 2. 
1. Du vil selv stå for chipning af eksisterende maskiner. 
2. Du vil med på Chip & Track, og vil have en ”turnKey-løsning”, hvor Carl Ras står for chipning af eksisterende maskiner. 
 Her tilbyder Carl Ras at sende et team afsted, det er 7 timer pr. dag hos kunden = kr. 8.000,- pr. påbegyndt dag.

Antal værktøjer Abonnementspris pr. måned

0-250 499,-

251-500 799,-

501-1000 1199,-

1001-2500 1599,-

2500 + 2099,-

Det kan betale sig: 

af antallet af værktøjer, du skal 
have med i løsningen. Jo flere 
værktøjer, jo mere betaler du.

Indhold GULD SØLV BASIS

Brugerkursus X X X

Trådløs scanner X   

Trådført scanner X X  

Chips 300 200 100

Lim/Locktite X X X

Pakkepris 9.950 5.750 3.050,-


