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HAGLEITNER senseMANAGEMENT
inovativní a inteligentní hygiena.

Žádné prázdné dávkovače 
– Monitoring dávkovače: Vědět, kde vzniká potřeba obsluhy.

Trvalý tok informací. 
– Informace v reálném čase pro optimální přehled

Cílené nasazení personálu
– Získejte čas - až 80% na úklidových zdrojích

Průhlednost 
– nákladů díky objednávkovým procesům a plánování logistiky v 

závislosti na spotřebě

Pravdivé údaje pro přesné analýzy 
– individuálně nastavené možnosti vyhodnocení pro Vaši koupelnu  

pomocí informací o frekvencích a stavu

Dezinfekce rukou
Zvýšení dodržování
–  v lékařských oborech 

REFERENCE

Tauern klinika v Zell am See
„Od listopadu 2013 pracujeme v Tauern klinice v Zell am See s dávkovacím systémem HAGLEIT-
NER – a to po celé budově. Všechny naše dávkovače na dezinfekci, mýdlo a ručníky fungují be-
zdotykově a jsou přes HAGLEITNER senseMANAGEMENT propojeny sítí. Pro nás se systém již 
osvědčil v praxi a zpětná vazba, jak od zdravotních sester, tak i od pacientů a návštěvníků,  je 
vynikající. S nebývalou transparentností můžeme nyní všechny dávkovače dokonale udržovat a ty 
nejsou nikdy prázdné. Monitorovací nástroj se statistikami spotřeby je pro nás skvělým pomocníkem 
pro zvýšení dodržování hygieny rukou a to se udrželo na vysoké úrovni. Hygiena rukou je pro nás 
nanejvýš důležitá a s Hagleitnerem zde máme toho správného partnera!“

  Pan Herbert Hettegger, odborník přes hygienu Tauern klinika v Zell am See

Allianz Stadion Wien
630 HAGLEITNER senseMANAGMENT - dávkovače umožňují z provozního dne udělat zážitek plný 
pohodlí.

„Firma HAGLEITNER byla pro nás již v průběhu plánování projektu v létě otevřeného Allianz Stadionu 
perfektním partnerem. Od té doby se spolupráce uskutečňovala co nejlépe a jsme nanejvýš spokojeni s 
digitálním hygienickým monitorovacím systémem - HAGLEITNER senseMANAGEMENT. Díky přenosu 
stavu náplní via WLAN může náš personál na stadionu pracovat efektivně a být početným návštěvníkům 
v našem domovském místě  k dispozici vždy s největší jistotou plně vybavených sanitárních prostor!“

Christoph Peschek, výkonný ekonomický ředitel v Allianz Stadion

Dávkovače v HAGLEITNER senseMANAGEMENT systému

Všechny dávkovače z nerezové oceli rodiny XIBU inox jsou již 
vybaveny senseMANAGEMENTem.

Technické požadavky
Pokud chcete používat HAGLEITNER senseMAN-
AGEMENT, potřebujete internetové připojení a kom-
patibilní prohlížeč.

Seznam všech kompatibilních prohlížečů naleznete na 
www.hagleitner.com

senseMANAGEMENT komponenty
Z následujících součástí sestává HAGLEITNER sense 
MANAGEMENT:

senseMANAGEMENT základna 

XIBU inoxFOAM
č. výr. 4131100366

XIBU inoxTOWEL
č. výr. 4131100566

XIBU inoxDISINFECT
č. výr. 4131100266

XIBU inoxTISSUEPAPER
č. výr. 4131100466

XIBU inoxPAPERBOX
č. výr. 4131100166

HsM XIBU senseFOAM
č. výr. 4110201850

HsM XIBU senseTOWEL
č. výr. 4110201950

HsM XIBU TISSUEPAPER
č. výr. 4110101750

HsM XIBU senseDISINFECT
č. výr. 4110600850

HsM XIBU senseSEATCLEANER
č. výr. 4110101850

HsM XIBU senseMOISTCARE
č. výr. 4110101950

HsM XIBU senseFRESHAIR
č. výr. 4110202150

HsM XIBU XL senseFLUID
č. výr. 4110301170

HsM XIBU sensePAPERBOX
č. výr. 4110202050

XIBU senseCOUNTER
transmite  č. výr. 4131300800
receiver  č. výr. 4131301000

HAGLEITNER senseMANAGEMENT
 inteligentní koupelna

HAGLEITNER HYGIENE 
ČESKO s.r.o.
251 01 Říčany 
Nupaky 465 
Tel. +420 272 680614
Fax +420 272 680617
praha@hagleitner.cz

č.
 v

ýr
. 

20
70

13
83

00
0 

   



Představte si, že byste kdykoli veděli, jaký je ve 
Vaší koupelně stav náplně dávkovačů. S HAG-
LEITNER senseMANAGEMENT (HsM) vidíte v 
reálném čase, které oblasti jsou právě obsluho-
vány a kde je potřeba doplnění nutná.

Spotřeby nebudou tedy odhadovány, ale přes-
ně vypočítány. Vítejte ve světě digitální koupel-
ny!

Naše XIBU Spender dávkovače jsou vybaveny 
rádiovým systémem, který vysílá bezdrátově 
každou operaci dávkovače i stav baterie do 
centrální EDV spojovací jednotky. 

Generovaná data z prádelny se přenesou do 
úložiště dat Cloud, kde je možno všechna rele-
vantní data přes zařízení Interface (mobil, tablet 
atd.) vyvolat. Váš odborný pracovník úklidu ví 
přesně, kde je požadavek servisu.

HAGLEITNER senseMANAGEMENT
SYSTÉM

CO? JAK?

Základna senseMANAGEMENT 
BASE přijímá data z dávkovačů. 
Ta budou bezpečně uložena v 
HAGLEITNER Cloud.

HsM* XIBU dávkovač vysílá 
stav úrovně náplně do základny 
senseMANAGEMENT BASE.

Informace jsou vyvolatelné na 
různých zařízeních a mohou 
být v každý okamžik kontro-
lovány. 

Přesné informace poskytují 
možnost aktivně jednat. 

Dávkovače budou doplněny.

* HsM – HAGLEITNER senseMANAGEMENT

prázdný dávkovač
plný dávkovač

Webové rozhraní HAGLEITNER senseMANAGEMENTu může být přizpůsobeno Vašim individuálním 
přáním. S našimi 3 modely je pro každé použití ten správný k dispozici!

WEBOVÉ ROZHRANÍ

HsM INDIVIDUAL
Přejete si speciální statistiku? Rádi, zeptejte 
se Vašeho poradce pro HAGLEITNER sen-
seMANAGEMENT. 

HsM PLUS
Shromáždění přesných uživatelských dat 
a dat o spotřebě, měření frekvence: to a 
ještě více Vám nabízí HsM PLUS.

HsM BASIC
S tímto jednoduchým rozhraním 
můžete kontrolovat stavy náplní 
Vašich dávkovačů.

80%
Zisk ve výši až 

na úklidových zdrojích

Měsíční přehled

OBLAST POUŽITÍ

Velké objekty
• Snižte náklady na skladování a cestovní časy: s měřitelnou účinností.

• Vypočítejte si lidské zdroje a získejte o 80% více času na úklidové aktivity. 

• Optimalizujte si objednávací procesy založené na obrazovém vyhodnocení.

Zdravotnictví & Sociální péče
• Tak často si zaměstnanci dezinfikují ruce. Neodhadovat, ale vědět. 

• Prokazatelné zvýšení hygieny rukou o 20%.

• Sběr dat dle stanice nebo oddělení: prevence je snadná. 

• Pokaždé mít úplný přehled: o stavu náplně a nákladech.

Hotelnictví & Gastronomie
• Kontrolní pochůzky plánovat cíleně: v pravý čas.

• Udržované toalety: to těší Vaše hosty obzvlášť.

• Již nikdy více stížnosti na prázdné dávkovače. 

• V každém momentě mít úplný přehled: o stavu náplní a nákladech. 

Průmysl
• Získat hodnoty: Neodhadovat, ale měřit. 

• 24 hod. denně dohledatelné: na mobilu, laptopu nebo tabletu.

• Metodu LEAN-Management jednoduše zavést se senseMANAGEMENTem. 

• Plánování úklidové túry nebo analýza nákladů? Dětská hra. 


