Ni praznih podajalnikov
– Monitoring podajalnikov: Vedeti kjer je potrebno ukrepati.

XIBU inoxTOWEL
št. art. 4131100566

XIBU inoxFOAM

št. art. 4131100366

Stalni pretok informacij
– Informacije v pravem času, ki so neprestano dosegljive za

XIBU inoxDISINFECT

št. art. 4110201850

št. art. 4110600850

HsM XIBU TISSUEPAPER
XIBU inoxTISSUEPAPER
št. art. 4131100466

Usmerjeno delo osebja

HsM XIBU sensePAPERBOX

št. art. 4110202050

– Pridobite čas - do 80% na virih za čiščenje.
XIBU inoxPAPERBOX
št. art. 4131100166

HsM XIBU senseSEATCLEANER
št. art. 4110101850

– Zaradi postopkov naročanja, ki so odvisni od porabe in
načrtovane logistike.

Vsi podajalniki iz legiranega jekla iz INOX družine so že
opremljeni s senseMANAGEMENT sistemom.

št. art. 4110101950

Tehnične zahteve
Da
bi
lahko
uporabljali
HAGLEITNER
senseMANAGEMENT potrebujete internetno povezavo in ustrezen iskalnik.
Seznam vseh ustreznih iskalnikov najdete na
www.hagleitner.com

Pravi podatki za natančne analize
– Individualno prilagojene možnosti analize za vaše sanitarije
s pomočjo informacij o frekvenci in stanju.

senseMANAGEMENT komponente
Sledeče komponente dopolnjujejo HAGLEITNER
senseMANAGEMENT:
senseMANAGEMENT BASE

Allianz stadion Dunaj
Razkuževanje rok
Povečanje skladnosti
– na področju medicine

HsM XIBU senseMOISTCARE

HAGLEITNER HYGIENE d.o.o.
Potok pri Komendi 13
1218 Komenda
Tel. +386 (0)1 8343468
Fax +386 (0)1 8343469
komenda@hagleitner.si

HsM XIBU senseFRESHAIR
št. art. 4110202150

HsM XIBU XL senseFLUID
št. art. 4110301170

XIBU senseCOUNTER
transmite		
receiver		

št. art. 4131300800
št. art. 4131301000

št. art. 20701389000

Pregledni stroški

Christoph Peschek, direktor za gospodarsto za Allianz Stadion

HsM XIBU senseFOAM

št. art. 4131100266

Gospod Herbert Hettegger, strokovnjak za higieno Tauernklinikum Zell am See

„HAGLEITNER je bil že ob načrtovanju projekta, za naš poleti 2016 odprt Allianz Stadion, popoln
partner. Od takrta se je sodelovanje izkazalo za dobro in zelo zadovoljni smo predvsem z digitalnim
sistemom za nadzor higiene, HAGLEITNER senseMANAGEMENT. S prenosom podatkov o stanju
polnil preko WLAN lahko naša ekipa deluje učinkovito in je vedno na voljo številnim obiskovalcem
vedno z izjemno varnostjo na popolno opremljenem področju sanitarij!“

št. art. 4110201950

št. art. 4110101750

Tauernklinikum Zell am See

630 HAGLEITNER senseMANAGMENT - podajalnikov povzroči, da postane dan igre, doživetje
dobrega počutja.

HsM XIBU senseTOWEL

HsM XIBU senseDISINFECT

optimalni pregled.

„Od novembra 2013 smo prisotni v bolnišnici Taurenklinikum Zell am See s podajalniki podjetja
HAGLEITNER - in to vsepovsod. Vsi naši podajalniki za razkuževanje, mila in brisače delujejo brezdotično in so povezani preko sistema HAGLEITNER senseMANAGEMENT. Za nas se je sistem
dokazal že v praksi in povratne informacije, našega osebja in naših pacientov kot tudi obiskovalcev,
so odlične. S preglednostjo, ki je do sedaj še ni bilo, lahko vse podajalnike popolno vzdržujemo in
nikoli ne bodo prazni. Higiena rok je za nas izrednega pomena in s podjetjem Hagleitner smo izbrali
pravega partnerja!“

XIBU

inovativna in inteligentna higiena.

PRIPOROČILA

INOX

HAGLEITNER senseMANAGEMENT

Podajalniki v HAGLEITNER senseMANAGEMENT sistemu

HAGLEITNER senseMANAGEMENT
inteligentni sanitarni prostori

HAGLEITNER senseMANAGEMENT
PRAVI SISTEM

Industrija
POVRŠINA

KAJ?

KAKO?

Porabo ne bo potrebno več samo oceniti, ampak jo bo mogoče natančno izračunati. Dobrodošli v svetu digitalnih sanitarnih prostorov!

Generirani podatki iz umivalnice, bodo posredovani v podatkovni oblak, preko katerega
lahko pregledate vse potrebne podatke preko interface naprave (mobilni telefon, tablični
računalnik ipd.) Vaše čistilno osebje natančno
ve, kje obstaja potreba po vzdrževanju.

Predstavljajte si, da bi ob vsakem trenutku
vedeli za stanje polnil v vaših podajalnikih, ki
se nahajajo v sanitarnih prostorih. S sistemom
HAGLEITNER senseMANAGEMENT (HsM) vidite v dejanskem času, katera področja so bila
pravkar vzdrževana in kjer ni potrebe bo vzdrževanju.

PODROČJE UPORABE

HAGLEITNER senseMANAGEMENT ozadje je mogoče prirediti glede na vaše individualne želje. Z našimi
tremi modeli se za vsako področje najde pravi model!

Pridobiti ključne podatke: ne ocenjevati, ampak izmeriti.

•

Dosegljivo 24 ur na dan: preko mobilnega telefona, računalnika ali tabličnega računalnika.

•

Uresničite LEAN management začetke preko senseMANAGMENT-a.

•

Načrtovanje čiščenja ali analiza stroškov? Otročje lahko.

Naši XIBU podajalniki so opremljeni s sistemom
za radijski signal, ki vsako posluževanje podajalnika in stanje baterij brezžično posreduje na
centralo računalniškega sistema.

Zdravstvo & oskrba
HsM INDIVIDUAL

Želite posebno statistiko? Z veseljem,
povprašajte pri svojem HAGLEITNER
senseMANAGEMENT svetovalcu.

Mesečni pregled

Prazen podajalnik
Poln podajalnik

•

Tako pogosto si osebje razkužuje roke. Ne ocenjevati, ampak vedeti.

•

Poenostavitev: Dokazljiva rast higiene rok za 20%.

•

Pridobivanje podatkov na postajo ali oddelek: poenostavljanje preventivnih ukrepov.

•

Imeti ob vsakem trenutku popolni pregled: nad stanjem polnil in nad stroški.

Dobiček v višini do

80%

Hotelirstvo & gastronomija

virov za čiščenje

SenseMANAGEMENT
BASE
sprejema podatke podajalnikov.
Podatki so v HAGLEITNER
oblaku varno shranjeni.

HsM PLUS

Ugotavljanje podatkov o uporabniku in
porabi, merjenje frekvence: to in še mnogo
več vam ponuja HsM PLUS.

HsM* XIBU podajalnik pošilja
stanje polnila na
senseMANAGEMENT BASE.
Informacije je mogoče pridobiti
na različnih napravah in jih
preveriti na prvi pogled.

Veliki objekti

Podajalnike je mogoče napolniti.

* HsM – HAGLEITNER senseMANAGEMENT

•

Natančne informacije omogočajo proaktivno delovanje.

HsM BASIC

S tem enostavnim ozadjem lahko
preverjate stanje polnil v podajalnikih.

•

Zmanjšajte stroške skladiščenja in poti: z izmerljivo učinkovitostjo.

•

Preračunajte vire osebja in pridobite več kot 80% časa za več aktivnosti pri čiščenju.

•

Optimirajte postopke naročanja na osnovi nazornih analiz.

•

Načrtujte kontrolne obhode: ob pravem času.

•

Vzdrževani sanitarni prostori: to vašega gosta prav posebej veseli.

•

Nikoli več pritožbe zaradi praznih podajalnikov.

•

Imeti vsak trenutek popolni pregled: nad stanjem polnil in stroški.

