
Gaasiballoonide käitlemine ACCURA® gaasiballoonide haldussüsteemi abil on lihtne, tõhus ja ohutu. Pakume 
praktilist veebipõhist teenust, mis võimaldab jälgida ja kasutada teavet gaasiballoonide hulga, asukoha, 
rendilepingute hulga ja gaasikulu kohta.

AGA varustab iga ballooni sildiga, millelt loetakse andmeid. Selle sildi ja ACCURA® haldussüsteemis 
salvestatud teabe alusel saate käepäraselt hoida ja kasutada täpseid kirjeid iga ballooni kohta. ACCURA® 
aktiivse kasutamise teel kindlustate alati vajaliku balloonide hulga olemasolu. ACCURA® gaasiballoonide 
haldussüsteem tähendab balloonide tõhusamat kasutamist ning samuti kõrgemat kvaliteedi- ja ohutustaset.

Identifitseerimissilt või kiip balloonil on nagu sõrmejälg, mis tuvastab gaasiballooni eksimatult kogu elutsükli 
vältel. Kiibilt loetakse andmeid ballooni täitmisel, tarnimisel ja tagastamisel meie tootmisüksusele. ACCURA® 
gaasiballoonide haldussüsteemi teenuse saavad endale tellida kõik, olenemata sellest, kas tegemist on suure 
või väikese ettevõttega ja kas kasutusel on üks või mitu gaasiballooni. Praegu kasutatakse ACCURA® teenust 
paljudes eri tööstusharudes väga erinevate klientide puhul. Et otsustada, kas ACCURA® gaasihaldussüsteem 
on teie jaoks õige valik, esitage endale järgmised küsimused:

 → Kas teie ettevõtte eesmärk on vähendada gaasiballoonide hoidmise, käitlemise ja kasutamise kogukulusid?
 → Kas teil on kõhklusi, mitu ballooni peaks käepärast olema ja kui palju neid tellida?
 → Kas teil õnnestub kulusid vähendada optimaalse tasakaalu leidmise teel rendilepingu ja igapäevase rendi-

tasu vahel?
 → Kas otsite võimalusi ohutuse tõstmiseks oma ettevõttes? 
 → Kas teil on olnud probleeme kadunud või valesse kohta sattunud gaasiballoonidega?
 → Kas te kasutate mürgiseid või potentsiaalselt ohtlikke gaase?
 → Kas te puutute kokku kindlat eluiga omavate gaasidega?
 → Kas peate oma ettevõtte gaasiballoonide kulud jaotama eri üksuste vahel?

Kui vastate mõnele neist küsimustest jaatavalt, võib ACCURA® gaasiballoonide haldussüsteem pakkuda teile 
sobiva lahenduse. ACCURA® teenus vähendab oluliselt teie aega ja vaeva balloonivaru haldamisel, andes 
elektrooniliselt balloonide kohta täpset teavet.

Peale balloonide jälgimise saate ka palju muud kasulikku. Automaatselt koostatavad aruanded 
sisaldavad muuhulgas värskendatud teavet laovaru, balloonide keskmise saldo, balloonide ringluse, 
aegumiskuupäevade, gaasi tarbimise ja kulude kohta.

Mis on ACCURA® gaasi
balloonide haldussüsteem?

Kas ACCURA® 
gaasiballoonide 

haldussüsteem on 
minu jaoks õige lahendus?

Optimeerige gaasiballoonide laovaru. 
Kontroll balloonide üle aitab säästa.

 → ACCURA® – gaasiballoonide haldussüsteem.

® ACCURA on Linde Groupi registreeritud kaubamärk.



Millised on eelised?

 

 
 
 
 

Kuidas see töötab?

Mida on vaja teenuse  
käivitamiseks? 

Suurem tootlikkus
 →  Balloonide seire ja tõhusam kasutamine
 →  Vähem aega sisemisele haldamisele 

Suurem ohutus
 → Väiksem balloonide arv ettevõttes
 → Ohtlike balloonide kiire leidmine avariiolukorras 

Väiksemad kulud
 → Kadunud balloonide arvu ja sellega seotud sissenõuete vähendamine
 → Tasakaalu leidmine rendilepingu ja igapäevase renditasu vahel
 → Tõhusam finantskontroll kulude läbipaistvuse ja ümberjaotamise teel 

Kvaliteet ja jälgitavus
 → Täpsed aruanded ekraanil või allalaetava tabeli kujul
 → Üksikute balloonide jälgimine erinevates tootmisfaasides

AGA-s salvestatakse iga ballooni kohta detailne teave ning jälgitakse ballooni kogu tarnetsükli jooksul. 
Nende andmete töötlemine on meie igapäevane tegevus. ACCURA® gaasiballoonide haldussüsteemi kaudu on 
teil sellele väärtuslikule teabele internetipõhine juurdepääs. Teie vajadustest olenevalt saame pakkuda just 
teile sobiva lahenduse – alates mõne ballooni jälgimisest kuni kompleksse olukorra haldamiseni. ACCURA® 
haldussüsteemi veebilehte värskendatakse automaatselt iga kord, kui AGA vahetab balloone või toimub 
sisemine ülekanne, nii et teil on balloonide kohta alati käepärast täpne ja ajakohane teave.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kui teil on arvuti ja internetiühendus, pöörduge AGA poole ning spetsialistide abil seadistatakse teie süsteem 
vastavalt ettevõtte ja tootmise konkreetsetele vajadustele. Vajadusel viime läbi ka koolituse, et saaksite 
teenust kõige otstarbekamalt kasutada.

 → Optimeerige gaasiballoonide laovaru. Kontroll varude üle aitab säästa. 2/2

Eesti AGA, www.aga.ee
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