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Fordelene ved Device Viewer - find den på www.dk.endress.com/deviceviewer

Find dine dokumenter - ved et museklik!
Vores device viewer giver dig nøglen til alle relevante dokumenter
Mangler du information på dine
installerede instrumenter?
Vores onlinebaserede Device Viewer har
smarte funktioner, der gør det muligt at
downloade bestemt dokumentation til
dine instrumenter hurtigere end
nogensinde før.
Takket være dokumentoversigten får du
en nem adgang til omfattende
information på Endress+Hauser’s
produkter!
Spar tid i den daglige drift og for
vedligeholdelsesaktiviteterne.
Med vores Device Viewer kan du nemt og
hurtigt få adgang til opdateret
produktinformation og oplysninger om

instrumentet såsom ordrekode,
tilgængelighed, reservedele, nye
produkter til erstatning af gamle
instrumenter og generel information.
Dokumentoversigten giver et overblik over
de tilgængelige betjeningsvejledninger,
tekniske oplysninger eller
specialdokumentation, herunder de
eksisterende sprogversioner. Du kan
downloade de filer, du skal bruge, med det
samme og med et par enkelte klik.
Du kan også downloade specifik
dokumentation til dine installerede
instrumenter, for eksempel
kalibreringscertifikater og
parametercertifikater. Du skal blot angive
instrumentets serienummer og din

e-mailadresse for at få adgang til
dokumentationen. Når din e-mailadresse
er registreret, kan du downloade den fulde
dokumentation svarende til et af dine
ordrenumre.
Fordelene ved Device Viewer
•
•
•
•
•

Få generel produktinformation på baggrund af
serienummeret på instrumentets typeskilt
Kontroller produktoplysninger som ordrekode,
produktionsdato, produktets tilgængelighed og nye
produkter
Find reservedele, og hent reservedelstegninger
Hent dokumentation til dit instrument som f.eks.
betjeningsvejledninger, teknisk information,
specialvejledninger
Registrer dig online for at få nem adgang til
produktspecifikke dokumenter, f.eks. kalibrering og
parametercertifikater

www.dk.endress.com/deviceviewer
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Endress+Hauser operations app - mobil adgang til dokumentation

Find dine dokumenter - også på farten!

Gør driften bedre ved hjælp af mobil adgang til produktdata
Alle oplysninger omkring dit instrument gemmes

Adgang til alle oplysninger på farten

Når dit instrument sendes, gemmes alle specifikke oplysninger i
Endress+Hausers produktdatabase. Der er adgang til
information enten via det online værktøj Device Viewer eller
app’en - Endress+Hauser Operations til Android og iOS. Der er
gratis adgang til et væld af produktoplysninger og
dokumentation på vores hjemmeside og via appen, som gør det
muligt at øge hastigheden af vedligeholdelsesprocesser, for
eksempel ved udskiftning af reservedele eller hentning af den
relevante brugsvejledning.

Download Endress+Hausers Operations-app, og få mobil adgang
til opdateret og omfattende information på dine installerede
Endress+Hauser instrumenter. Endress+Hausers Operations-app
gør det muligt hurtigt at downloade specifik dokumentation
såsom betjeningsvejledninger og tekniske oplysninger på dine
einstrumenter. Appen fås til iPhone og iPad i App Store og til
Android-smartphones i Google Play.

Kom godt i gang!
Download app’en via App
store eller Google Play

Åben nemt app’en på din
mobil eller tablet

Nu har du adgang til et kæmpe bibliotek
af dokumentation på dit instrument

