
CONNECTEER MET UW MERLO

DL CONNECT©
EEN SLIM, SNEL,

EN STABIEL SYSTEEM



Het is een systeem dat u veel meer inzicht verschaft 

over het gebruik en het verbruik, de bedrijfszekerheid, 

historiek, locatie,… van uw machines en zo helpt om de 

efficiëntie van deze machines te maximaliseren. 

Met als doel het ontzorgen van uw medewerkers, het 

verhogen van u winstgevendheid en van uw klanten 

tevredenheid.

WAT IS DL CONNECT?
DLConnect© is een digitale persoonlijke assistent die 

exacte data verzamelt over al uw geconnecteerde Merlo 

machines. 
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SLIM
Track and trace aan de hand van een 

weerbestendige chip van ‘militaire’ kwaliteit voor 

precieze machine locatie gegevens (plaats+ straatnaam+ 

huisnummer). Via DLConnect© wordt de locatie van al uw 

machines overzichtelijk weergegeven op een kaart. Het 

weergave type kiest u zelf; Kaart, Satelliet of Street view. 

U kiest ook of u alle machines wilt zien of slechts een deel 

volgens vestiging, eindgebruiker, merk, type, bouwjaar,… 

DLConnect© analyseert data i.v.m. activiteit, 

stilstand of stationair draaien. Identificeer het gebruik 

van uw Merlo om zeker te zijn van een optimale inzet en 

geautoriseerd gebruik.

Behoud ook het overzicht betreffende het gebied waar 

de machines aan het werk zijn, geofencing met 

meldingen is inbegrepen. DL Connect biedt u de controle: 

is een bepaald gebruik niet rechtmatig, dan kunt u het 

starten van op afstand onderbreken.

Predictive maintenance is hiermee eindelijk 

binnen handbereik. Vermijd stilstand aan de hand van 

optionele monitoring door middel van verkrijgbare trilling-, 

temperatuur-, druk- en TPMS sensoren. De ingezamelde 

data zal het mogelijk maken om te voorspellen of een 

component stuk zal gaan of als er een technisch probleem 

zit aan te komen.
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SNEL
Zie onmiddellijk via de IButton® optie wie met welke ma-

chine aan het werk is. Bepaal voor welke tijd u toegang tot 

de machine aan een persoon wilt verlenen. De magneet-

sleutel is uniek en kan toegewezen worden aan een enkele 

of alle machines. Anti diefstal is dan ook eigen aan 

het systeem. 

Machines die om aandacht vragen zijn in een oogopslag 

zichtbaar. Van de machines die u verkiest om te volgen 

kan u push notifications ontvangen.

Foutcodes van de machines worden geregistreerd en ge-

meld met een voorstel tot oplossing, waarna ze opgevolgd 

kunnen worden. Dankzij de LiveChat functie tussen bv. 

technieker en machinist kunnen hoge kwaliteit foto’s en 

documenten kunnen uitgewisseld worden.
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U kunt in realtime historische analyses van 

machines en motor gegevens opvragen en deze 

gegevens exporteren (naar Excel,…)

Diverse rapporten (converteerbaar naar Excel) zijn op 

te vragen - oa. historische gegevens, activiteit van de 

machine, activiteit van de bestuurder, bezettingsgraad 

van de unit,… 

* voldoende dekking van GPRS/GSM noodzakelijk

STABIEL
We verzekeren u van:

• veilige bewaring van de data

• stabiele toegang tot de data

• wereldwijde connectiviteit*
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ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is erg belangrijk. Met DL Connect 

kunt u op eenvoudige wijze de tijdstippen waarop 

de machine onderhoud nodig heeft vastleggen en de 

onderhoudsmeldingen instellen. 
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Kin is een extra functionaliteit die u via een optioneel 

stukje hardware op uw acccessoires kan aanbrengen, 

waarna het via bluetooth een connectie voorziet op 

bijvoorbeeld een werkkooi, lier... Om zo ook nauwkeurig 

de locatie van uw accessoires te bepalen!

DLConnect Manager© 

het online platform met 

persoonlijke login voor al uw 

machines. Het biedt u alle 

tools die nodig zijn om de 

inzetbaarheid van uw machines 

te verhogen en om zo de 

efficiëntie en winstgevendheid 

van u business processen te 

verbeteren.

DLConnect is de sleutel tot het ontgrendelen van het 

potentieel van u machine(s).

DLConnect GO© is de mobiele applicatie voor 

smartphone of tablet (iOS & Android) om uw machine 

park mobiel te beheren en om vlot met service 

techniekers te communiceren.

OPTIES
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U heeft toegang tot de DL Connect data via een online 

platform en/of via een mobiele applicatie op uw smart 

phone of tablet. Toegang via een persoonlijke login. 

Wilt u ook 
efficiënter werken?

Vraag dan extra informatie over DLConnect© 

of een demo aan via sales@delille.be 

of contacteer ons telefonisch via +32 56 73 80 80

Installeer nu de gratis 

DL Connect Go app 


