
IN
O

X

X
IB

U

HAGLEITNER senseMANAGEMENT
Igienă inovativă şi inteligentă.

Fără dispensere goale 
– Monitorizarea dispenserelor: ştiţi unde este nevoie de intervenţie.

Flux continuu de informaţie 

– Informaţie în timp real 24/24 pentru o imagine de 

ansamblu completă

Planificarea punctuală a activităţii 
personalului de curăţenie
– Câştigaţi resurse de până la 80% la personalul de curăţenie

Transparenţa costurilor 
– prin comenzi raportate la consumul efectiv şi logistică planificată

Date autentice pentru analize 
– evaluări adaptate individual pentru grupurile dumneavoastră 

sanitare, cu ajutorul informaţiilor legate de frecvenţa utilizatorlior şi 

starea dispenserelor

Dezinfecţia mâinilor
Creşterea gradului de conformitate
– în unităţile sanitare

REFERINŢE

Spitalul Tauernklinikum în Zell am See
„Din Noiembrie 2013, noi, in Tarenklinikum Zell am See, lucrăm cu sistemul de dispensere de la 
HAGLEITNER - şi aceasta în tot spitalul. Toate dispenserele pentru dezinfectanţi, săpun şi hârtie 
prosop  funcţionează fără atingere şi sunt interconectate prin senseMANAGEMENT. Acest sistem 
s-a dovedit în practică a fi foarte eficient pentru noi, iar opiniile, atât din partea personalului nostru, 
cât şi din partea pacienţilor şi a vizitatorilor sunt excelente. Cu o transparenţă inexistentă până 
acum, putem întreţine perfect dispenserele, iar acestea nu sunt niciodată goale. Instrumentul de 
monitorizare, cu statisticile de consum, sunt pentru noi de un mare ajutor, pentru a creşte gradul de 
conformitate  în igiena mâinilor, respectiv de a-l păstra la nivel înalt. Igiena mâinilor este pentru noi 
de o importanţă extraordinară, iar în Hagleitner avem partenerul ideal!“

Domnul Herbert Hettegger, Specialist în igienă la Tauernklinikum Zell am See

Stadionul Allianz Viena
630 dispensere HAGLEITNER senseMANGEMENT asgură ca ziua meciului să fie o experienţă de răsfăţare.

„HAGLEITNER se afla deja în planificarea proiectului, în vara anului 2016, ca  deschiderea stadi-
onului Allianz, cu un partener perfect. De atunci, cooperarea şi-a dovedit utilitatea şi, mai presus 
de toate, suntem foarte mulțumiți de sistemul de monitorizare a igienei digitale, HAGLEITNER sen-
seMANAGEMENT. Prin transmisia nivelelor de umplere prin WLAN, echipajul nostru de stadioane 
poate lucra eficient şi este întotdeauna disponibil vizitatorilor numeroşi, cu zone sanitare complet 
echipate cu cea mai mare siguranță!“ 

Christoph Peschek, Director al Stadionului Allianz

Dispensere compatibile cu sistemul senseMANAGEMENT

Toate dispenserele din familia XIBU inox sunt echipate deja 
cu modul pentru senseMANAGEMENT

Cerinţe tehnice
Pentru a putea utiliza senseMANAGEMENT aveţi 
nevoie de conexiune la internet şi un browser com-
patibil.

O listă a tuturor browserelor compatibile gasiţi pe 
www.hagleitner.com

Componente senseMANAGEMENT
Următoarele componente completează HAGLEITNER  
sense MANAGEMENT:

senseMANAGEMENT BASE 

XIBU inoxFOAM
Cod art. 4131100366

XIBU inoxTOWEL
Cod art. 4131100566

XIBU inoxDISINFECT
Cod art. 4131100266

XIBU inoxTISSUEPAPER
Cod art. 4131100466

XIBU inoxPAPERBOX
Cod art. 4131100166

HsM XIBU senseFOAM
Cod art. 4110201850

HsM XIBU senseTOWEL
Cod art. 4110201950

HsM XIBU TISSUEPAPER
Cod art. 4110101750

HsM XIBU senseDISINFECT
Cod art. 4110600850

HsM XIBU senseSEATCLEANER
Cod art. 4110101850

HsM XIBU senseMOISTCARE
Cod art. 4110101950

HsM XIBU senseFRESHAIR
Cod art. 4110202150

HsM XIBU XL senseFLUID
Cod art. 4110301170

HsM XIBU sensePAPERBOX
Cod art. 4110202050

XIBU senseCOUNTER
transmite  Cod art. 4131300800
receiver  Cod art. 4131301000

HAGLEITNER senseMANAGEMENT
 Grupul sanitar inteligent

HAGLEITNER HYGIENE 
ROMÂNIA SRL
Şos. Bucureşti Târgovişte nr. 12A
077135 Mogoşoaia 
Tel.: +40 (0)21 3032160
Fax: +40 (0)21 3032161
bucuresti@hagleitner.ro
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Imaginaţi-vă că aţi cunoaşte întotdeauna care 
este nivelul de umplere a tuturor dispenserelor 
din grupurile dumneavoastră sanitare. Cu HAG-
LEITNER senseMANAGEMENT (HsM) vedeţi 
în timp real în care zone dispenserele au fost 
reumplute şi unde este nevoie de reumplere.

Consumul nu se mai aproximează, ci se 
cunoaşte cu exactitate. Bine aţi venit în lumea 
grupului sanitar digital!

Dispenserele noastre XIBU sunt echipate cu 
senzori şi module de radiofrecvenţă, care trans-
mit fiecare acţionare a dispenserului, precum şi 
nivelul bateriilor către o unitate centrală.

Datele astfel generate se transmit către un 
cloud de date, de unde dumneavoastră puteţi 
accesa toate datele relevante, prin intermediul 
unui aparat de interfaţă (smartphone, tabletă, 
PC, etc.) Personalul dumneavoastră de curăţe-
nie cunoaşte cu exactitate unde este nevoie de 
intervenţie.

HAGLEITNER senseMANAGEMENT
SISTEMUL

CE? CUM?

senseMANAGEMENT BASE 
recepţionează datele de la 
dispensere. Acestea sunt stoca-
te sigur în HAGLEITNER cloud 

Dispenserul XIBU HsM* trimite infor-
maţia despre nivelul de umplere către 
unitatea senseMANAGEMENT BASE.

Informaţiile relevante pot fi ac-
cesate cu ajutorul diverselor 
terminale şi, pot fi verificate 
dintr-o privire.

Informaţii exacte oferă po-
sibilitatea de a acţiona pro-
activ.Dispenserele sunt reumplute.

* HsM – HAGLEITNER senseMANAGEMENT

Dispenser gol
Dispenser plin

Interfaţa HAGLEITNER senseMANAGEMENT poate fi adaptată la dorinţele dumneavoastră individuale. 
Cu cele 3 modele avem varianta perfectă pentru fiecare domeniu de utilizare!

INTERFAŢA

HsM INDIVIDUAL
Doriţi o statistică specială? Cu plăcere, 
întrebaţi consultantul dumneavoastră pentru 
HAGLEITNER senseMANAGEMENT. 

HsM PLUS
Colectare de date exacte de consum şi 
utilizatori, măsurarea frecventării: acestea şi 
încă multe altele vă oferă HsM PLUS.

HsM BASIC
Prin intermediul acestei interfeţe sim-
ple puteţi controla nivelul de umplere 
al dispenserelor dumneavoastră.

80%
Un câştig, de până la 

la resursele de curăţenie

Vizualizare lunară

DOMENIUL DE UTILIZARE

Clădiri mari
• Reduceţi cheltuielile cu depozitarea şi timpul pe drum: printr-o eficienţă măsurabilă.

• Calculaţi resursele de personal şi câştigaţi peste 80% din timp pentru alte activităţi de curăţare.

• Optimizaţi-vă comenzile cu ajutorul evaluărilor ilustrate.

Sănătate & îngrijire
• Atât de des îşi dezinfectează angajaţii dumneavoastră mâinile. Nu aproximaţi, ci ştiţi exact.

• Compliance: creştere demonstrată a igienei mâinilor cu 20%.

• Evaluarea datelor poate fi efectuată la nivel de secţie sau departament. Prevenire simplificată.

• Aveţi imaginea de ansamblu la orice oră: atât asupra nivelului de umplere cât şi asupra costurilor.

Hoteluri & gastronomie
• Planificaţi punctual turele de control: exact la momentul potrivit.

• Grupuri sanitare întreţinute: aceasta îl imbucură in mod special pe oaspetele dumneavoastră.

• Fără reclamaţii despre dispensere goale.

• Aveţi imaginea de ansamblu la orice oră: atât asupra nivelului de umplere cât şi asupra costurilor.

Industrie
• Creşterea indicelor: nu aproximaţi, ci măsuraţi.

• Accesibil 24/24: pe telefonul mobil, laptop sau tabletă.

• Un management LEAN se poate pune în aplicare cu ajutorul sistemului senseMANAGEMENT

• Planificarea tururilor de curăţare sau analiza costurilor? O joacă de copii.


