Inovačné riešenie monitorovania
dodávateľského reťazca

Majte vždy aktuálny prehľad
o teplote vo Vašom obchode
alebo sklade
TEMPegg® prináša bezdrôtové a automatické
monitorovanie pre Vaše potreby

Ľahko spravujte teplotu v obchode,
nákladovo efektívne a užívateľsky prívetivo
Ušetrite čas a nechajte TEMPegg® pravidelne hlásiť teplotu z
kritických miest vo vašom úložnom priestore, varovania Vám prídu
okamžite a všetky záznamy sa ukladajú v cloudovom úložisku.

 Bezdrôtovo s Bluetooth
pripojením
 Snímač si premiestňujete
podľa potreby monitorovania
 Automatický systém
alarmov (emailom/SMS)
 Správy a analýzy
na cloude
 Bez údržbový systém

Prispôsobené potrebám malých a stredných lekární, nemocníc,
kliník a laboratórií a transportu a skladovania potravín.
Dodržiavajte legislatívne požiadavky pomocou jednoduchého, technologicky pokročilého a nákladovo
efektívneho monitorovacieho systému
Majte údaje presne tam, kde ich potrebujete
Komunikačná jednotka umiestnená v obchode
zhromažďuje údaje zo snímačov a pravidelne ich
odosiela do cloudového úložiska.

Ovládajte jedno alebo viac miest z pohodlia
vašej kancelárie
Okamžité alarmové hlásenia
Prispôsobujte si systém Vašim potrebám.
Dodržiavajte predpisy s minimálnymi
nákladmi vďaka nášmu inovatívnemu
prístupu.

Cloudové úložisko a záznamy sú k
dispozíc na jedno kliknutie
Prezrite si záznamy o meraniach jednoducho v
PDF alebo použite náš analytický softvér na
podrobnejší prehľad o vašich údajoch.

Premiesniteľné snímače sú ideálne na mapovanie
teploty
Pomocou záznamníkov TEMPegg® nájdite kritické teplotné body vo
vašom obchode. Vďaka svojej flexibilite naše riešenie robí mapovanie
teploty veľmi jednoduchým a nákladovo efektívnym.

Kalibrované
snímače

ISO 17025
kalibrácia

TÜV SÜD
tetované

Plne vyhovujúce
GxP požiadavkám

EU výskum a
vývoj, EU výroba

Inteligentný
servis

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.

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

Simple

Basic

Standard

Comfort

Premium

Jednoduchý a lacný
spôsob, ako začať
zhromažďovať údaje z
vášho zvoleného
prostredia.

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.
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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

None

Graph

Graph / Table

Graph / Table / Statistics

Graph / Table / Statistics / Stab

Mobilná aplikácia
Vyhodnotenie údajov
Sumárna správa
Inštalačný servis
Mapovanie teploty
Kalibrácia snímačov
Sledovanie údajov
24/7 servis na telefóne
ERP inregrácia
Legislatívna podpora
Podpora pri sledovaní tovaru
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