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Na adrese https://my.cat.com zadajte 

svoje užívateľské meno spolu s prísluš-
ným heslom a kliknite na „Přihlásit“. 

* V prípade, že nastaveným jazykom je angličtina, 
je možné portál prepnúť do češtiny rozkliknutím 
ikony ozubeného kolesa v pravom hornom rohu 

(možnosť „Select language“).

* začíname 

Správa  
ServiSných dát

+ chybové hlásenia

Správa  
prevádzkových dát

+ poloha
+ motohodiny 
+ prevádzka naprázdno
+ spotreba paliva
+ činnosť stroja

všetky informácie o vašich strojoch na jednom mieste

mY.cat.com
Majte prehľad o svojom stavebnom stroji CAT vďaka pravidelným hláseniam a mobilnej aplikácii.  

S aktuálnou verziou portálu My.Cat.Com je prístup k dátam vašich strojov
rýchlejší a jednoduchší než kedykoľvek predtým – môžete tak robiť včasné rozhodnutia,

dôležité pre udržanie vašich zariadení v prevádzke s maximálnou efektivitou.
Stáhnout soubor ve formátu PDF

Stáhnout soubor XLS
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2 Na hornej lište stránky v kolónke „ZAŘÍZENÍ“ zvoľte položku „SEZNAM“.

zvoľte Si zobrazenie zariadení, 
ktoré vám vYhovuje najviac 

všetkY dôležité  
informácie pohromade

Prepínajte medzi tabuľ-
kovým a mriežkovým 

zobrazením. 

Obrázky umožňujú 
ľahšiu identifikáciu 

požadovaného 
stroja z vašej  

flotily.

Filtrovať je možné podľa výrobcu, 
druhu, resp. modelu stroja.

Pohotovo identifikujete, 
kde sa vyžaduje akcia – 
bez nutnosti zložitého vy-
hľadávania kľúčových in-
formácií, akými sú: stav 
prevádzkových hodín,  
poloha stroja, chybové 
hlásenia a iné.

Červená, žltá, zelená a modrá farba pri ikone stroja 
znázorňuje prevádzkový stav – upozorňuje na stroje  
vyžadujúce zásah, resp. sledovanie. 
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Grafické a tabuľkové zobrazenie udáva komplexný prehľad o prevádzkových hodi-
nách (celkových, pracovných a prestojových – motohodiny naprázdno) stroja pre  
určené časové obdobie.

Jednou z možností, ako sa dostať k prevádzkovým informáciám týkajúcim sa kon-
krétneho stroja, je zadať výrobné číslo stroja do kolónky „Vyhledat zařízení“.

prevádzkové informácie  
o Stroji

vYužitie Stroja
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Vyšpecifikovanie časového  
obdobia prevádzkových dát stro-
ja (s históriou až 2 roky späť).

V prípade potreby dodatočnej prá-
ce s prevádzkovými dátami je mož-
né vygenerovať report v niektorom 
z bežne podporovaných formátov 
(pdf, xls).  

Stáhnout soubor ve formátu PDF

Stáhnout soubor XLS

Rýchly prechod medzi údajmi  
o prevádzkových hodinách 
a o palive.

Možnosť prepínania medzi pracovnou 
a prestojovou spotrebou paliva znázorne-

ním v stĺpcovom, resp. čiarovom grafe.

6 Nová mobilná aplikácia je navrhnutá ako doplnok pre webový portál my.cat.com. 
Aplikácia umožňuje užívateľom prístup k základným informáciám o vozovom par-
ku – k polohe stroja, aktuálnemu stavu motohodín, chybovým hláseniam a iným. 
Aplikáciu je možné získať bezplatne z Google Play, resp. z App Store.

MObiLNá APLikáCiA
cat® app: fleet management 

www.zeppelin.sk


