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ХАГЛАЙТНЕР senseMANAGEMENT
иновативна и интелигентна хигиена.

Без празни дозатори 
– Мониторинг на дозаторите: Знаете къде се изисква действие

Постоянен поток от информация 
– Информация в реално време, през целия ден, за оптимален 
поглед

Целеви персонал
– Печелите време - до 80% от ресурсите за почистване

Прозрачност на разходите 
– чрез процеси на поръчване, съобразени с потреблението и 
планиране на логистиката

Реални данни за точен анализ 
– Персонализирани опции за вашето санитарно помещение, 
информация за честотата и състоянието

Дезинфекция на ръцете
Увеличение на съвместимостта
– в медицински области

РЕФЕРЕНЦИИ

Tauernklinikum Zell am See
"От ноември 2013 работим със система от дозатори ХАГЛАЙТНЕР в Tauernklinikum Zell 
am See - в цялата сграда. Всички наши дозатори за дезинфекция, сапун и кърпи за ръце 
функционират безконтактно и са свързани с ХАГЛАЙТНЕР senseMANAGEMENT За нас 
системата вече се е доказала в практиката и обратната връзка, както от медицинските сестри, 
така и от посетителите и пациентите, е отлична. С досега безпрецедентна прозрачност 
всички дозатори са в отлично състояние и никога празни. Инструментът за наблюдение със 
статистически данни за употребата, за нас е от голяма полза, за повишаване спазването 
на хигиена на ръцете и поддържането на високо ниво. Хигиената на ръцете е от огромно 
значение за нас и с Хаглайтнер, тук, имаме правилния партньор."

Господин Хеттеггер, Специалист по хигиена,  Tauernklinikum Zell am See

Стадион Алианц, Виена
630 дозатора с ХАГЛАЙТНЕР  senseMANAGMENT правят деня за игра истинско удоволствие.
"HAGLEITNER беше в процес на проектно планиране с нашия перфектен партньор Алианц 
стадион, който беше открит през лятото на 2016 г. Оттогава сътрудничеството се оказа 
ценно и преди всичко ние сме много доволни от системата за мониторинг на хигиената, 
HAGLEITNER senseMANAGEMENT. Чрез следене на нивата на пълнене чрез WLAN нашият 
екип от стадиони работи ефективно и винаги е на разположение на многобройните си 
посетители чрез напълно оборудвани и сигурни санитарни помещения!"

Кристоф Пешек, Изпълнителен директор, Финанси. Стадион Алианц

Дозатори в СИСТЕМАТА ХАГЛАЙТНЕР  senseMANAGEMENT 

Всички дозатори от неръждаема стомата от семейството на XIBU 
inox са оборудвани със senseMANAGEMENT

Технически изисквания
За да можете да използвате ХАГЛАЙТНЕР  
senseMANAGEMENT, трябва да имате интернет връзка 
и съвместим браузер.

Списък с всички съвместими браузери може да намерите на 
www.hagleitner.com

Компоненти на senseMANAGEMENT
Следните компоненти допълват ХАГЛАЙТНЕР  
sense MANAGEMENT:

senseMANAGEMENT BASE 

XIBU inoxFOAM
Арт. №  4131100366

XIBU inoxTOWEL
Арт. №  4131100566

XIBU inoxDISINFECT
Арт. №  4131100266

XIBU inoxTISSUEPAPER
Арт. №  4131100466

XIBU inoxPAPERBOX
Арт. №  4131100166

HsM XIBU senseFOAM
Арт. №  4110201850

HsM XIBU senseTOWEL
Арт. №  4110201950

HsM XIBU TISSUEPAPER
Арт. №  4110101750

HsM XIBU senseDISINFECT
Арт. №  4110600850

HsM XIBU senseSEATCLEANER
Арт. №  4110101850

HsM XIBU senseMOISTCARE
Арт. №  4110101950

HsM XIBU senseFRESHAIR
Арт. № 4110202150

HsM XIBU XL senseFLUID
Арт. №  4110301170

HsM XIBU sensePAPERBOX
Арт. №  4110202050

XIBU senseCOUNTER
transmite  Арт. №  4131300800
receiver  Арт. №  4131301000

ХАГЛАЙТНЕР senseMANAGEMENT
интелигиентното санитарно помещение

HAGLEITNER HYGIENE 
BULGARIA EOOD
70, Hristofor Kolumb blvd. 
1592 Sofia 
Phone +359 (0)2 963 29 01
Fax +359 (0)2 963 05 86
sofia@hagleitner.bg

ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ 
БЪЛГАРИЯ ЕООД
бул. Христофор Колумб 70 
1592 София 
Телефон +359 (0)2 963 29 01
Факс +359 (0)2 963 05 86
sofia@hagleitner.bg
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Представете си, по всяко време да знаете 
нивото на консуматива на дозаторите Ви 
в санитарното помещение С Хаглайтнер  
senseMANAGEMENT (HsM) виждате в 
реално време, кое устройство се нуждае 
от сервизиране и къде е необхдимо 
зареждане с консуматив.

Потреблението вече не се прогнозира, а се 
изчислява точно. Добре дошли в света на 
дигиталните санитарни помещения!

Нашите XIBU дозатори са оборудвани 
с радио система, която предава всяка 
операция на дозатора и състоянието на 
батерията, безжично, към централния 
компютър.

Генерираните данни от санитарното 
помещение се изпращат към облак, в който 
всички съответни данни, могат да се видят 
на устройство с интерфейс (Телефон, 
таблет и т.н.) Вашият почистващ персонал  
знае точно, къде има нужда от сервиз.

ХАГЛАЙТНЕР senseMANAGEMENT
СИСТЕМАТА

КАКВО? КАК?

senseMANAGEMENT базата приема 
данните от дозатора. Те се съхраняват 
на сигурно място в Хаглайтнер облака. 

HsM* XIBU дозаторите изпращат 
нивото на консуматива на 
senseMANAGEMENT базата.

Възможна е информация за 
различни устройства, която 
можете да проверите  само с 
един поглед.

Точната информация предлага   
възможността да се действа 
активно.Дозаторите се презареждат.

* HsM – ХАГЛАЙТНЕР senseMANAGEMENT

Празен дозатор
Пълен дозатор

Платформата на ХАГЛАЙТНЕР senseMANAGEMENT може да бъде персонализирана и 
да отговаря на вашите нужди. С нашите три модела е най-подходящият продукт за всяко 
приложение!

ПОВЪРХНОСТТА

HsM INDIVIDUAL
Искате специална статистика? Моля, не се 
колебайте, да попитате вашия ХАГЛАЙТНЕР 
senseMANAGEMENT консултант.

HsM PLUS
Точни данни за посещение и потребление, 
постоянно измерване: HsM PLUS Ви предлага, 
това и много повече!

HsM BASIC
С тази опростена платформа можете да 
контролирате нивото на консуматива на 
дозаторите.

80%
Печалба в размер до

от почистващи средства.

Месечен преглед

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Големи обекти
• Намаляване на разходите за съхранение и време за пътуване: с измерима ефективност.
• Изчисляване на човешкия ресурс и печелене на 80% повече време за почистване.
• Оптимизиране на процесите, чрез визуална оценка

Здраве и грижа
• Колко често колегите Ви си дезинфикцират ръцете? Не предполагайте,  

а бъдете информирани.
• Съвместимост: осезамо увеличение на хигиената на ръцете с 20%.
• Възстановяване на данни на станция или отдел: Лесно се прави профилактика.
• По всяко време имате цялостен поглед: на нивото на консуматива и разходите.

Хотелиерство и гастрономия
• Планиране на контрола: В най-подходящият момент
• Поддържани санитарни помещения: това радва вашите гости.
• Без повече оплаквания за празни дозатори.
• По всяко време имате цялостен поглед: на нивото на консуматива и разходите.

Индустрия
• Ключови цифри: Не предполагайте, измервайте.
• 24 часа на ден на разположение: на телефон, лаптоп или таблет.
• LEAN-Management е лесно съвместим със senseMANAGEMENT
• Планиране на почистването или анализ на разходите? Детска игра.


