Inovačné riešenie monitorovania
dodávateľského reťazca

Spoľahlivé. Jednoduché.
Nákladovo efektívne.
Všetko, čo potrebujete na
monitorovanie v jednom balíku
Zoznámte sa s inovatívnym Globalworx riešením
monitorovania dodávateľského reťazca pre
zdravotníctvo a potravinársky priemysel.

Partner Globalworx pre Slovensko

Všetky údaje o dodávateľskom reťazci na jednom mieste.
Bezdrôtovo. Automaticky. Užívatelsky prívetivo.
Buďte si stopercentne istí stálou kvalitou služieb počas prepravy a skladovania.
Monitorovacia platforma Globalworx založená na technológii IoT poskytuje perfektnú
kontrolu nad vašim tovarom kedykoľvek a kdekoľvek.
 špičková technológia, cloud a technológia IoT za
dosiahnuteľné mesačné predplatné
 údaje v reálnom čase, žiadne chýbajúce údaje
 užívateľsky prívetivý a bezúdržbový

 optimalizované od dodávateľa až ku Vám
 možnosť účinne integrovať monitorovanie
prepravy aj skladovania
 ľahko škálovateľný a nastaviteľný systém

Plne automatizované a integrované riešenieThe

Platforma Globalworx využíva naše dlhoročné skúsenosti s monitorovaním
dodávateľského reťazca. Navrhli sme ho tak, aby dokonale vyhovoval
potrebám výrobcov, prepravcov, ako aj konecových zákazníkov.
Spravujte svoje monitorovanie prepravy a
skladovania ľahko a flexibilne priamo z
telefónu alebo počítača

Zamerajte sa na kvalitu služieb, nezaťažujte sa otázkami
o správnom technickom vybavení.
Riešenie Globalworx využíva univerzálne meracie zariadenia,
ktoré sú konfigurované a riadené prostredníctvom online
monitorovacej platformy. Systém je ľahko prispôsobiteľný
tak, aby plne vyhovoval vašim súčasným potrebám.

Využite najmodernejšiu
technológiu Bluetooth a
jednoduchú obsluhu

Kdekoľvek sú, meracie zariadenia sa môžu
automaticky prihlásiť do cloudu (mobilný
telefón alebo sklad), aby poskytli správne
údaje.

ISO 17025 kalibrácia
snímačov

Jednoduché sledovanie produktov
v reálnom čase. Získajte
monitorovacie údaje priamo v
telefóne
Každú zásielku alebo sklad si môžete
pohodlne skontrolovať z pohodlia svojej
kancelárie. Sledovateľnosť pre všetky prvky
dodávateľského reťazca.

Plne vyhovujúce GxP
a CEpožiadavkám

Nastavte systém tak, aby čo
najlepšie vyhovoval vašim
potrebám a ušetril čas a peniaze
Riešenie spĺňa najvyššie požiadavky na
spoľahlivosť a bezpečnosť. Napriek tomu
je vďaka svojej škálovateľnosti prístupný
aj pre menšie spoločnosti.

EU výskum a vývoj
EU výroba

Ukladanie údajov
na cloude

Jedna platforma

dve aplikácie

Monitorovanie prepravy

Monitorovanie skladov

 ľahké nastavenie a správa

 ideálne pre mapovanie teploty

 vhodné pre potreby koncových zákazníkov

 Automatické alarmy
(prostredníctvom e-mailu / SMS)

 monitorovanie teploty a sledovateľnosť

 úplne bezúdržbové

Nájdite produkt, ktorý najlepšie vyhovuje Vašim potrebám
V cene
Nedostupné
Za príplatok

Starter

Jednoduchý a lacný spôsob,
ako vyskúšať všetky
výhody digitálneho
monitorovania na dobu
troch mesiacov.

Basic

Okamžité dodržiavanie
legislatívnych požiadaviek a
úplná kontrola nad celým
monitorovacím procesom.

Standard

Všetko pre odborníkov a
ďalšie nástroje pre
transparentnosť, flexibilitu
a kontrolu.

Comfort

Úplná kontrola nad
monitorovacím procesom.
Podpora s profesionálnymi
službami all-inclusive.

Premium

Kompletný balík! Spojte
svoje želania s našou
jedinečnou technológiou a
mimoriadnym servisom.

0,99 € denne

od 19,90 € mesačne*

od 44,90 € mesačne*

od 99,90 € mesačne*

od 179,90 € mesačne*

Záznamník teploty
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Komunikačná jednotka
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Ročné uskladnenie dát
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Email

Email

SMS / Email

SMS / Email

SMS / Email

Formát záznamov

CSV

CSV / PDF

CSV / PDF / Excel

CSV / PDF / Excel

CSV / PDF / Excel / ERP

Vyhodnotenie údajov

No

Graph

Graph / Table

Graph / Table / Statistics

Graph / Table / Statistics / Stab

Alarmy

Sumárna správa
Inštalačný servis

Mapovanie teploty
Kalibrácia snímačov
24/7 servis na telefóne
ERP inregrácia

* Uvedené mesačné ceny sú platné s dvojročnou zmluvou a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnych podmienok zákazníka.

Uvedenie do prevádzky
nebolo nikdy jednoduchšie.
Vyberte preferovaný produkt a my urobíme
zvyšok! Systém pre vás nastavíme tak, aby
ste s ním radi pracovali už od začiatku.

Chcete to najskôr vyskúšať?
Získajte bezplatnú demo verziu.

Vyskúšajte si, ako jednoduché môže byť
monitorovanie teploty. Získajte dvojtýždňovú
bezplatnú demo verziu so všetkými hlavnými
funkciami systému.
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