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HAGLEITNER senseMANAGEMENT
innovatív és intelligens higiénia.

Nincs üres adagoló 
–  adagoló monitoring: tudás, ahonnét a cselekvés ered.

Folyamatos információfolyam 

– valós idejű információ éjjel-nappal az áttekinthetőségért

Célzott személyzet-átcsoportosítás
– nyerjen időt- akár 80% személyzeti-erőforrás megtakarítás

Költség-átláthatóság 
– fogyásra vonatkozó rendelés és logisztikai tervezés

A valós adatok pontos elemzése 
– egyedileg kialakított kiértékelési lehetőségek az Ön mos-

dóhelyiségéhez forgalmi-és státuszadatok segítségével

Kézfertőtlenítés
Használat-növekedés
– egészségügyi területen

REFERENCIÁK

Tauernklinikum Zell am See
„2013 novemberétől dolgozunk teljes lelkesedéssel a HAGLEITNER adagolórendszerével a Tau-
ernklinikum Zell am See-ben. Minden fertőtlenítő-, szappan- és kéztörlő adagoló érintés nélkül 
működik, és a HAGLEITNER senseMANAGEMENT-tel van felszerelve. Számunkra a gyakorlatban 
már bizonyított a rendszer, és a visszajelzések az ápoló személyzettől, de a páciensektől és a láto-
gatóktól is kiválóak. Régebben nem volt átlátható a rendszerünk, de most már minden adagolót 
tökéletesen tudunk karbantartani és sohasem üresek. A fogyási statisztika monitorig menüje nagy 
segítség abban, hogy a kézhigiénia alkalmazását megnöveljük, és magas szinten tartsuk. A kézhi-
giénia számunkra kivételes fontosságú és a Hagleitner ebben a megfelelő partnerünk!“

 Herr Hettegger, higiéniai szakember Tauernklinikum Zell am See

Allianz Stadion Wien
630 HAGLEITNER senseMANAGEMENT-adagoló emel egy-egy játéknapot jó érzéssel telivé. 

„HAGLEITNER tökéletes partner volt már a 2016 nyárn megnyitott Allianz Stadion projekttervezése 
során is. Azóta az együttműködés továbbra is kiválóan működik és nagyon elégedettek vagyunk 
mindenekelőtt a digitális higiéniai monitoring- rendszerrel, a HAGLEITNER sense MANAGEMENT-tel. 
A töltöttségi szintek  WLAN-on keresztül kerülnek továbbításra, ezáltal a HK-csapatunk hatékonyan 
tud dolgozni. A fogadott rengeteg látogató számára pedig legnagyobb biztonsággal teljesen felsze-
relt szaniter helységek állnak rendelkezésre!“

Christoph Peschek, Gazdasági vezető, Allianz Stadion

Adagolók a HAGLEITNER senseMANAGEMENT rendszerben

A XIBU inox család minden nemesacél-adagolója már  
senseMANAGEMENT-tel van felszerelve.

Műszaki követelmények
Hogy HAGLEITNER senseMANAGEMENT-et tudjon 
használni, internet-összeköttetéssel kell rendelkeznie, 
illetőleg egy kompatibilis browser-rel.

A kompatibilis browser-ek listáját megtalálja: 
www.hagleitner.com

senseMANAGEMENT elemek
A következő elemek egészítik ki a HAGLEITNER  
senseMANAGEMENT-tet:

senseMANAGEMENT BASE 

XIBU inoxFOAM
Cikkszám: 4131100366

XIBU inoxTOWEL
Cikkszám: 4131100566

XIBU inoxDISINFECT
Cikkszám: 4131100266

XIBU inoxTISSUEPAPER
Cikkszám: 4131100466

XIBU inoxPAPERBOX
Cikkszám: 4131100166

HsM XIBU senseFOAM
Cikkszám: 4110201850

HsM XIBU senseTOWEL
Cikkszám: 4110201950

HsM XIBU TISSUEPAPER
Cikkszám: 4110101750

HsM XIBU senseDISINFECT
Cikkszám: 4110600850

HsM XIBU senseSEATCLEANER
Cikkszám: 4110101850

HsM XIBU senseMOISTCARE
Cikkszám: 4110101950

HsM XIBU senseFRESHAIR
Cikkszám: 4110202150

HsM XIBU XL senseFLUID
Cikkszám: 4110301170

HsM XIBU sensePAPERBOX
Cikkszám: 4110202050

XIBU senseCOUNTER
transmite  Cikkszám: 4131300800
receiver  Cikkszám: 4131301000

HAGLEITNER senseMANAGEMENT
 Az intelligens mosdóhelyiség

HAGLEITNER HYGIENE
MAGYARORSZÁG Kft.
Juharfa u. 20. 
9027 Győr
Tel. +36 96 512-400
Fax +36 96 517-831
gyor@hagleitner.hu
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Képzelje el, hogy bármikor információt kap a 
mosdóban lévő adagolók töltöttségi szintjéről. A 
HAGLEITNER senseMANAGEMENT-tel  (HsM) 
valós időben láthatja, mely területeket kell szer-
vizelni és hol szükséges töltetet cserélni.

A felhasználásokat éppen ezért nem megsac-
coljuk, hanem pontosan kiszámoljuk. Isten hoz-
ta a digitális mosdóhelyiség világában!

A XIBU adagolóink rádiójel-rendszerrel van-
nak felszerelve, minden adagoló-működtetés 
és elem-státusz egy központi számítógépes 
rendszeren át vezeték nélkül kerül továbbításra.

A generált mosdóhelyiség adatokat egy 
adat-felhőbe továbbítják, ahonnét Ön minden 
releváns adatot lehívhat interface-készüléke 
segítségével. (okostelefon, tablet stb.) Az Ön 
takarító személyzete pontosan tudja, hol szü-
kséges mit feltölteni.

HAGLEITNER senseMANAGEMENT
A RENDSZER

MI? HOGYAN?

A senseMANAGEMENT BASE fo-
gadja az adagoló adatait. Ezeket a 
HAGLEITNER felhőben biztonsá-
gosan tároljuk.

HsM*XIBU adagoló a töltöttség 
adatait a senseMANAGEMENT 
BASE-nek küldi meg. 

Az információk különböző ké-
szülékekkel lehívhatóak és egy 
pillantás alatt ellenőrizhetőek.

A pontos információk biz-
tosítják, hogy a lehetőséget 
proaktívan kihasználhassák.Az adagolók utántöltve.

* HsM – HAGLEITNER senseMANAGEMENT

Adagoló üres
Adagoló teli

A HAGLEITNER senseMANAGEMENT felület egyénileg az Ön kívánságai alapján állítható be.
3 modellünkkel minden területre a megfelelőt ajánljuk!

A FELÜLET

HsM INDIVIDUAL
Speciális statisztikára van szüksége? 
Szívesen, érdeklődjön az Ön HAGLEITNER 
senseMANAGEMENT szaktanácsadójánál!

HsM PLUS
Pontos felhasználói-és felhasználási adatok, 
leterheltségi adatok mérése: ezt és még 
ennél is többet kínál Önnek a HsM PLUS.

HsM BASIC
Ezzel az egyszerű felülettel Ön
az adagolói töltöttségi szintjét tudja 
kontrollálni.

80%
akár

takarító erőforrás-nyereség

Havi áttekintő

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Nagyméretű objektumok
• Csökkentse a raktározási költségeket és a túrák időráfordításait: mérhető hatékonysággal.

• Számolja ki a humán-erőforrás szükségletet és nyerjen 80%-kal több időt a takarítási tevékenységre.

• Képes kiértékeléssel optimalizálhatja a rendelési folyamatot.

Egészség & Ellátás
• Ilyen gyakran fertőtlenítik a munkatársak a kezüket. Ne csak saccolja, mérje is!

• Hatás: kimutatható, 20%-os kézfertőtlenítés-emelkedés.

• Adatok állomásonként vagy osztályonként: megelőzés egyszerűen.

• Mindig teljes áttekintést kaphat: a töltetekről és azok költségeiről.

Hotel & Gasztronómia
• Kontrollfolyamatok célzott tervezése: a megfelelő időpontig.

• Karbantartott mosdóhelyiség: a vendégek örömére. 

• Nincs több panaszkodás az üres adagolókra.

• Mindig teljes áttekintést kaphat: a töltetekről és azok költségeiről.

Ipar
• Mérőszámok: nem saccolunk, mérünk.

• A nap 24 órájában lehívható: okostelefonról, laptopról vagy tabletről.

• A LEAN-Management -megközelítés a senseMANAGEMENT-tel egyszerűen kivitelezhető.

• Takarítási túratervezés vagy költség-elemzés? Gyerekjáték.


