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HAGLEITNER senseMANAGEMENT
Innovatívna a inteligentná hygiena.

Žiadne prázdne dávkovače 
– Monitoring dávkovačov: Viete kde vyvstáva potreba jednať.

Permanentný tok informácií 
– Reálny čas-Informácie nonstop pre optimálny prehľad.

Cielené nasedenie personálu
– Získajte čas - až do 80% na čistiacich zdrojoch

Transparentnosť nákladov 
– vďaka cielenému objednávaniu zameranému na spotrebu a 

plánovanie logistiky

Presné dáta na exaktné analýzy
– Individuálne nastavené možnosti vyhodnotení pre Vaše sanitárne 

priestory v súvislosti s návštevnosťou a informačným stavom 

Dezinfekcia rúk
Výsledok - Nárast
– v medicínskej oblasti 

REFERENCIE

Tauern Klinika Zell am See
„Od novembra 2013 pracujeme v Tauern klinike v Zell am See s dávkovacím systémom od HAG-
LEITNERA - a to v celom objekte. Všekty naše dezinfekčné, mydlové a na kotúčové utierky dávko-
vače fungujú bezdotykovo a sú zosieťované cez HAGLEITNER senseMANAGEMENT. Tento systém 
sa nám už v praxi osvedčil a spätná väzba, ako aj od našich pracovníkov ale aj od našich pacientov 
a návštevníkov, je perfektná. S dátami ktoré tu doteraz nikdy neboli všetky dávkovače môžeme 
transparentne udržiavať a nikdy nie sú prázdne. Monitovací nástroj so spotrebnými štatistikami pre 
nás predstavuje veľkú pomoc, zvýšiť výsledne hygienu rúk a takúto úroveň aj udržať. Hygiena rúk 
má pre nás mimoriadnu dôležitosť a s Hagleitnerom v tomto máme správneho partnera!“

Pán Herbert Hetteger, Odborný čistiaci pracovník Tauern Klinika Zell am See

Allianz štadión Viedeň
630 dávkovačov HAGLEITNER senseMANAGEMENT - prepožiačiavajú v deň konania zápasu určitý 
druh blahobytu. 

„HAGLEITNER bol už v priebehu projektového plánovanial štadiónu Allianz jeho skvelým partnerom. 
Spolupráca sa odvtedy vyvíja skvele a predovšetkým s digitálnym monitorovacím systémom hygi-
eny HAGLEITNER senseMANAGEMENT je veľká spokojnosť. Vďaka úplným prenosom cez WLAN 
môžu zamestnanci štadióna pracovať efektívne a mnohým zákazníkom štadióna sú tak v našej 
rodnej krajine k dispozícii starostlivo vybavené priestory toaliet.“ 

Christoph Peschek, obchodný riaditeľ, štadión Alianz

Dávkovače v systéme HAGLEITNER senseMANAGEMENT

Všetky dávkovače z ušlachtilej ocele rady INOX sú už vybav-
ené so senseMANAGEMENT.

Technické požiadavky
Aby sa mohol použiť HAGLEITNER  
senseMANAGEMENT potrebujete internetové spoje-
nie a kompatibilný prehliadač.

Zoznam kompatibilných prehliadačov nájdete na 
www.hagleitner.com

senseMANAGEMENT Komponenty
Nasledovné komponenty kompletizujú HAGLEITNER 
sense MANAGEMENT:

senseMANAGEMENT základňa 

XIBU inoxFOAM
Art.-č. 4131100366

XIBU inoxTOWEL
Art.-č. 4131100566

XIBU inoxDISINFECT
Art.-č. 4131100266

XIBU inoxTISSUEPAPER
Art.-č. 4131100466

XIBU inoxPAPERBOX
Art.-č. 4131100166

HsM XIBU senseFOAM
Art.-č. 4110201850

HsM XIBU senseTOWEL
Art.-č. 4110201950

HsM XIBU TISSUEPAPER
Art.-č. 4110101750

HsM XIBU senseDISINFECT
Art.-č. 4110600850

HsM XIBU senseSEATCLEANER
Art.-č. 4110101850

HsM XIBU senseMOISTCARE
Art.-č. 4110101950

HsM XIBU senseFRESHAIR
Art.-č. 4110202150

HsM XIBU XL senseFLUID
Art.-č. 4110301170

HsM XIBU sensePAPERBOX
Art.-č. 4110202050

XIBU senseCOUNTER
transmite  Art.-č. 4131300800
receiver  Art.-č. 4131301000

HAGLEITNER senseMANAGEMENT
 inteligentné sanitárne priestory

HAGLEITNER HYGIENE 
SLOVENSKO s.r.o.
Dialnicná cesta 27
903 01 Senec 
Tel. +421 2 4444 1076
Fax +421 2 4552 9703
bratislava@hagleitner.sk
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Predstavte si, že by ste vedeli v každom čase 
o stave naplnenia dávkovačov vo Vašich toa-
letách. S HAGLEITNER senseMANAGEMENT 
(HsM) vidíte v reálnom čase, ktorá oblasť sa 
práve servisuje a kde je potreba doplnenia ná-
plní.

Takže spotreba sa teda už nebude viac od-
hadovať, ale sa presne vyráta. Vitajte vo svete 
digitálnych sanitárnych priestorov!

Naše XIBU dávkovače sú vybavené so systé-
mom vysielania dát na diaľku, kde každé použi-
tie dávkovača a stav batérií sa sprostredkúva 
bezdrôtovo do centrálnej EDV jednotky.

Vygenerované dáta o toaletách sa sprostredkú-
vajú do cloudového úložiska, z ktorého si tieto 
relevantné dáta cez interface-zariadenie (mo-
bil, tablet a iné) následne môžete stiahnúť. Váš 
pracovný čistiaci personál vie exaktne, kde je 
potreba servisu.

HAGLEITNER senseMANAGEMENT
SYSTÉM

ČO? AKO?

Základňa senseMANAGEMENT pri-
jíma dáta z dávkovačov. Tieto sa 
bezpečne ukladajú do HAGLEITNER 
cloudového úložiska.

HsM* XIBU dávkovače vysielajú 
stav naplnenia do základne 
senseMANAGEMENT.

Informácie sa môžu vyvolať na 
rôznych zariadeniach a na prvý 
pohľad preveriť.

Presné informácie predsta-
vujú možnosť jednať pro-
aktívne.Dávkovače sa dopĺňajú.

* HsM – HAGLEITNER senseMANAGEMENT

Dávkovač prázdny
Dávkovač plný

HAGLEITNER senseMANAGEMENT prevedenie sa môže individuálne upraviť Vašim želaniam. S našimi 
3 modulmi sa tým určite nájde ten správny na Vaše miesto určenia!

PREVEDENIE

HsM INDIVIDUAL
Želáte si špeciálne štatistiky? Radi, spýtajte 
sa Vášho poradcu na 
HAGLEITNER senseMANAGEMENT.

HsM PLUS
Zisťovať presné užívateľské a prevádzkové 
dáta, sledovať návštevnosť: To a ešte viac 
Vám ponúka HsM PLUS.

HsM BASIC
S týmto jednoduchým prevedením 
si môžete kontrolovať stav naplnenia 
dávkovačov.

80%
Zisk až do 

na čistiacich nákladoch

Mesačný prehľad

OBLASŤ NASADENIA

Veľké objekty
• Znižujete náklady na skladovanie a prenosné časy: S merateľnou efektivitou.

• Prehodnocovať personálne zdroje a získavať viac než 80% na čistiacich činnostiach.

• Optimalizovať objednávanie na základe podrobných vyhodnotení.

Zdravotníctvo & sociálna starostlivosť
• Tak často si zamestnanci dezinfikujú ruky. Nie odhadovať, ale vedieť.

• Výsledok: Dokázateľný nárast hygieny rúk o 20%.

• Zisťovanie dát pre jednotku alebo oddelenie: Jednoducho urobená prevencia.

• Zakaždým mať úplný prehľad: o stavoch a nákladoch.

Hotelierstvo & gastronómia
• Cielene plánovať kontroly: V tom správnom čase.

• Udržiavané toalety: to obzvlášť poteší Vašich hostí.

• Už nikdy viac sťažností kvôli prázdnym dávkovačom.

• Neustále mať úplný prehľad: o stavoch a nákladoch.

Priemysel
• Presné údaje: Neodhadovať, ale merať.

• 24 hod denne si navoliť: na mobile, notebooku alebo na tablete.

• Možnosť LEAN-Management jednoducho presadiť so senseMANAGEMENT.

• Plánovanie čistiacich prác alebo analýza nákladov? Teraz už detská hra.


