Crash Recovery System | Road Assist Edition
Betrouwbare, snelle en veilige berging en pechhulp

Assistentie bij pechhulp en berging ter plaatse
Weten wat er in zit en wat te doen
Volledige, up-to-date database
Support ter plaatse
Snel en intuïtief in gebruik

BERGINGSADVIES VOOR ELK VOERTUIG:

Elektrische parkeerrem
Bergen
Slepen
Boorddiagnosesysteem
Automatische versnellingsbak
Traagheidsschakelaar
Starthulp

In de voertuigindustrie volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar snel op. In het geval van pechhulp en bergingsactiviteiten vormen deze nieuwe technologieën
allerlei uitdagingen voor bergers wanneer zij moeten reageren op een oproep. Niet alleen de voertuigtechnologie is een uitdaging, ook het aantal
verschillende voertuigtypen wordt steeds moeilijker te hanteren voor een berger. Wat voor soort informatie is nuttig tijdens bergingsactiviteiten of pechhulp?
Wat zijn precies de uitdagingen en gevaren die nieuwe voertuigen aan bergers presenteren? Wat moet men weten om veilig en efficiënt te werk te gaan, maar
nog belangrijker, welke informatie is niet relevant zodat men tijd kan besparen? Het is de missie van Moditech Rescue Solutions B.V. om hier een antwoord op
te bieden in de vorm van een digitaal hulpmiddel dat de kennis biedt die nodig is om snel en veilig te werk te gaan.
Moditech Rescue Solutions B.V. heeft de noodzaak voor een effectieve en praktische oplossing voor deze uitdagingen in een zeer vroeg stadium erkend.
Meer dan 10 jaar geleden heeft dit geleid tot de ontwikkeling en invoering van het Crash Recovery System: een mobiel voertuig informatiesysteem voor
hulpverleners dat beschikbaar is voor vrijwel elke laptop of tablet PC. Met behulp van dit informatiesysteem kunnen hulpdiensten eenvoudig alle relevante
voertuiginformatie opvragen tijdens een ongeval.
Naast het Crash Recovery System voor hulpverleners heeft Moditech Rescue Solutions BV nu ook een oplossing voor de bergers ontwikkeld. Betrouwbaar,
snel en veilig pechhulp bieden of voertuigen bergen met behulp van de CRS Road Assist Edition. Het voertuigmodel kan eenvoudig worden opgevraagd op een
computer met internetverbinding door het intoetsen van het kenteken. Het is daarnaast altijd mogelijk handmatig het betreffende voertuig te selecteren door
selectie van het juiste merk en model in de voertuigdatabase. Alle gegevens over het voertuig zijn opgeslagen op de lokale schijf van de tablet of computer.
Onmiddellijk na voltooiing van de selectie, wordt een interactieve afbeelding van het voertuig weergegeven op het scherm. De CRS Road Assist Edition
biedt toegang tot een uitgebreide database met daarin alle relevante informatie voor de bergers, inclusief de nieuwste technologie (elektrische, hybride- en
brandstofcel voertuigen). De database bevat personenauto’s en bestelwagens. Het interactieve boven- en zijaanzicht geven alle relevante items zoals de
accu, sleepoog, parkeerrem en bijvoorbeeld de locatie van de zekeringenkast in één venster weer. In het geval van een voertuig met alternatieve aandrijving,
wordt de berger bij het opvragen van het voertuig meteen gewaarschuwd. Extra informatie kan eenvoudig worden opgevraagd door op de verschillende
componenten in de afbeelding te klikken. Hiermee is de CRS Road Assist Edition een uniek en effectief hulpmiddel voor bergers!

Bestellen:
Neem contact met ons op via:
Moditech Rescue Solutions BV
Herenweg 44 | 1718 AG HOOGWOUD
Nederland
Tel: +31 226 412 900 | info@moditech.com
Beschikbaar voor:

iOS

Android

Windows
over: Moditech Rescue Solutions BV

Moditech is een toonaangevende leverancier van informatie voor hulpverleners met het Crash Recovery System
Moditech heeft samenwerkingsverbanden met autofabrikanten over de hele wereld
Moditech onderhoudt intensieve contacten met reddingsdeskundigen over de hele wereld

