Inovačné riešenie monitorovania
dodávateľského reťazca

Majte kvalitu svojich
výrobkov stále pod
kontrolou. Vždy a všade.
Spoznajte TEMPegg®. Inovačné riešenie
monitorovania dodávateľského reťazca
pre farmaceutický, zdravotnícky
a potravinársky priemysel.

Partner Globalworx pre Slovensko

Posuňte monitorovanie dodávateľského
reťazca na vyššiu úroveň
Šetrite čas a peniaze pomocou loggera TEMPegg®, ktorý v sebe
ukrýva komplexné, technologicky vyspelé a ľahko použiteľné riešenia.

 skontrolujte podmienky
kdekoľvek v reálnom čase

 skontrolujte svoj tovar bez toho, aby
ste museli vybaliť náklad
 jednoduché nastavenie;
stlačte a merajte

 okamžite reagujte na každú
odchýlku

Spoľahlivý. Jednoduchý. Cenovo efektívny.
TEMPegg® stavia na desaťročiach skúseností v oblasti monitorovania
dodávateľského reťazca a spĺňa potreby výrobcov, špeditérov a konečných
zákazníkov.

Získajte spoľahlivé informácie, nech ste
kdekoľvek
Čítajte dáta doslova všade a nepoužívajte nič viac ako váš
smartphone, tablet alebo počítač.
Najmodernejšia technológia Bluetooth za atraktívnu
cenu
Stabilné výsledky počas sledovania suchého ľadu pri
teplotách od -15 ° C do -25 ° C
Jednoduché nastavenie, jednoduché použitie - aj pre
koncových zákazníkov
Ľahko prispôsobiteľný systém, ktorý plne vyhovuje
vašim súčasným a aj budúcim potrebám

Už žiadne vyhľadávanie,
TEMPegg® nájde vás

Cloudové údaje a reporty sú
dostupné s jedným kliknutím

Je to jednoduché. Stačí zapnúť Váš telefón
a TEMPegg® vidíte okamžite a s aktuálnymi
údajmi vo svojom prehliadači.
Za pár minút bez vybalenia nákladu.

0,2°C
max kalibrovaná
presnosť snímača

Kalibrácia
podľa ISO
17025

Prezrite si záznamy o meraniach
jednoducho v PDF alebo použite náš
analytický softvér na hlbší prehľad
o Vašich údajoch.

TÜV SÜD
testovaný

Plne kompatibilný
s GxP

Rozhodnite sa pre fakty
Nie každý údaj o nežiadúcich odchýlkach
znamená, že tovar prišiel v nevyhovujúcej
kvalite. Okamžite reagujte na správy o
odchýlkach pomocou nášho analytického
softvéru TEMPegg® integrovateľného do
Vášho IT riešenia.

Baterka až na 3 roky

Německý vyrobok

Push & Go: Nechajte nás nastaviť TEMPegg® pre vás
Začiatok nebol nikdy jednoduchší
Použite naše prednastavené riešenie a ušetrite čas a
úsilie pri úvodnej konfigurácii. Povedzte nám svoje
požiadavky a nastavíme systém tak, že Vám na
začatie merania stačí stlačiť iba jediné tlačidlo.

Ďalšie súvisiace služby
Máme dlhoročné skúsenosti s podporou distribúcie
farmaceutických a nefarmaceutických produktov.
Využite preto naše odborné znalosti a konzultácie
o súvisiacich témach.
 Dodržiavanie predpisov EÚ pre lieky a zdravotnícke
pomôcky
 Sledovateľnosť v distribúcii dodávateľského reťazca
 Riešenia od dodávateľa až po koncového užívateľa
 Interpretácia súčasných a pripravovaných právnych
predpisov na národnej, európskej a globálnej úrovni

Nájdite produkt, ktorý najlepšie vyhovuje Vašim potrebám
Starter

Basic

Standard

Comfort

Premium

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

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

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

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

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

1

1
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Ročné uskladnenie dát

1

3

5
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Alarmy

Email

Email

SMS / Email

SMS / Email

SMS / Email

Formát záznamov

CSV

CSV / PDF

CSV / PDF / Excel

CSV / PDF / Excel

CSV / PDF / Excel / ERP

No

Graph

Graph / Table

Graph / Table / Statistics

Graph / Table / Statistics / Stab

V cene
Nedostupné
Za príplatok

Vyhodnotenie údajov
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.
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