
HET SLIMME
SERVICE PLATFORM
Snel, gemakkelijk, kostenefficiënt

NIEUW



WAT IS INTELLION?

Als het gaat om het optimaliseren van de 
gebruikerstevredenheid en de winstgevendheid 
van een elektrische hulpaandrijving gedurende de 
levensduur, hebben reparaties en onderhoud een 
beslissende invloed. 

Intellion is het nieuwe, gratis serviceplatform, 
welke autonoom onderhoud en reparatie van Alber 
producten door dealers gemakkelijker maakt. 

Intellion helpt u bij het realiseren van een snelle, 
effectieve en kostenefficiënte service, het 
vermindert wachttijden en verhoogt vooral de 
gebruikerstevredenheid en de winstgevendheid van 
uw Alber producten.

DE VOORDELEN
IN EEN OOGOPSLAG

 Vergroten klanttevredenheid gebruikers

 Verhoging First Time Right reparaties

 Zelfstandig reparaties uitvoeren

 Duidelijk fouten identificeren

 Verlaging reparatie en logistieke kosten

Duidelijk fouten identificeren.
Vind oplossing, instructies 

voor reparaties en 
aanbeveling voor 

reserveonderdelen 

Interactief
systeemonderhoud 

met aanbeveling
van reserveonderdelen 

Instellingen uitvoeren en
lokaal bewaren. Uitlezen van 

statistische gegevens en informatie
Video-instructies
voor reparaties 



ZO GEMAKKELIJK IS HET

-  Download de Intellion-software:
 https://uniserver.alber.de/Intellion.zip

-  Installeer de software op uw computer
 en voer de verstrekte licentiecode in. 
 Per PC werkstation is één licentiecode vereist
-  De verbinding met het Alber hulpmiddel wordt 
 gemaakt via Bluetooth- of USB-kabel

Hardwarevereisten:

-  Windows PC of laptop met Windows 10
-  Een of twee vrije USB-poorten, bij voorkeur met 
 Bluetooth functie (eventueel achteraf via dongle)
-  Een handscanner is zeker aan te raden
 voor bepaalde workflows (zie Intellion Starter Kit 
 op de achterzijde) 

Intellion is momenteel te gebruiken met e-motion M25/DuoDrive, 

e-pilot P15 en SMOOV O10. 

TOEKOMSTIGE ALBER PRODUCTEN ZULLEN OOK TE 

COMBINEREN ZIJN MET INTELLION. 

WAT KAN INTELLION 
DOEN?

-   Instructie voor reparatie en aanbeveling voor 
vervanging onderdelen

-   Stapsgewijze video-instructie voor alle belangrijke 
reparaties

-   Informatie over de staat en leeftijd van de accu
-   Identificatie van fouten met oplossing
-   Statistische gegevens uitlezen, zoals totale 

kilometerstand en gebruiksuren
-   Aanpassingen voor het instellen van het rijgedrag

DE TOEKOMST 
MET INTELLION

Onze visie: Samen de toekomst in beweging zetten 
– Creëer vitaliteit door mobiliteit.

Met Intellion delen we onze deskundige kennis en 
bieden u een eenvoudige service voor onze Alber 
producten. Uw klanten zullen hiervan profiteren door 
mobieler te blijven terwijl u kosten in de gaten houdt 
en winstgevendheid optimaliseert.

De Intellion-functies zullen daarom steeds worden 
uitgebreid via regelmatige online updates.
Laten we samen werken aan een toekomst in 
beweging! 



www.alber.nl
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede, Nederland
+31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
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CONTACT & SERVICE

We helpen je met vragen over de installatie en 
omgaan met de software. 

  0318 695757  nederland@invacare.com

 

INTELLION STARTER-KIT

The Intellion Starter Kit kan besteld worden onder 
artikelnummer 1594590. 

- USB-handscanner voor aansluiting
 met PC of laptop 

-  USB Bluetooth-dongle voor montage achteraf 
 (als er geen Bluetooth-functie beschikbaar is) 

-  USB-aansluitkabel (voor directe verbinding 
 zonder Bluetooth) 


