
 

Το IntelliLinen εντοπίζει αµέσως τυχόν λειτουργικές ανεπάρκειες. Εντοπίζει τα σηµεία όπου µπορεί να περιοριστεί η κατανάλωση 
νερού και ενέργειας. Τα σηµεία όπου είναι δυνατή η επίτευξη πιο σταθερής δοσολογίας χηµικών προϊόντων, η µείωση 
επαναλήψεων πλύσης και η αποφυγή σηµείων συµφόρησης ή περιπτώσεων περιορισµένης χρήσης των πλυντηρίων ρούχων. 
Εντοπίζει τα σηµεία µη συµµόρφωσης µε τους κανόνες υγιεινής και τα σηµεία όπου µπορεί να βελτιωθεί η βιωσιµότητα.

Χάρη στη σαφή εικόνα που παρέχει το IntelliLinen και την εξειδικευµένη εποπτεία της Diversey, µπορείτε να προνβαίνετε άµεσα 
σε διορθωτικές ενέργειες. Η επιχείρησή σας µπορεί να λειτουργεί οικονοµικά, βιώσιµα και αποτελεσµατικά, µε σταθερά υψηλή 
ποιότητα.

Το IntelliLinen σας επιτρέπει να:
• Περιορίσετε τις επαναλήψεις πλύσης
• ∆ιασφαλίζετε την ποιότητα της πλύσης
• Ελέγχετε το κόστος

Το επόµενο επίπεδο στη Φροντίδα Ιµατισµού
Το IntelliLinen είναι η τελευταία εξέλιξη της λειτουργίας του πλυντηρίου ρούχων. 
Περιλαµβάνει ένα αξιόπιστο σύστηµα σε δυνατότητες παρακολούθησης σε 
πραγµατικό χρόνο, παρέχοντας ταυτόχρονα εύκολες στη χρήση πληροφορίες 
διαχείρισης, οποιαδήποτε στιγµή και οπουδήποτε.
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Περιορίστε τις επαναπλύσεις
Οι επαναλήψεις στη πλύση είναι ένας κύριος προβληµατισµός καθώς απαιτεί εντατική εργασία, είναι κοστοβόρο και διακόπτει την 
οµαλή λειτουργία του πλυντηρίου σας. Εξασφαλίζοντας το σωστός συνδυασµό χηµικών προϊόντων στο κατάλληλο πρόγραµµα 
πλύσης και τη σωστή στιγµή µπορείτε να επιτύχετε σηµαντική µείωση των επιπέδων επαναλήψεων της πλύσης. Ο ανθεκτικός 
και αξιόπιστος εξοπλισµός διασφαλίζει τα προαναφερθέντα µετρώντας και καλλιµπράροντας κάθε δόση χηµικού προϊόντος στο 
πλυντήριο σας. To IntelliLinen έχει τη µοναδική ικανότητα να ειδοποιεί εγκαίρως τη Diversey όταν απαιτείται συντήρηση λόγω του 
µεγαλύτερου χρόνου λειτουργίας του πλυντηρίου. 

∆ιασφάλιση της ποιότητας πλύσης
Ο έλεγχος της ποιότητας του ιµατισµού είναι προαπαιτούµενο για να διατηρήσετε τους επισκέπτες σας ικανοποιηµένους. 
Αυτό απαιτεί αρκετή πειθαρχία και χρόνο. ∆ιαθέτοντας αυτοµατοποιηµένους, σταθερούς ποιοτικούς ελέγχους µε πρακτικές 
πληροφορίες, αυξάνεται η συνολική ποιότητα πλύσης. Το IntelliLinen ελέγχει τη διαθεσιµότητα των χηµικών, τη ροή του νερού και 
την κατάσταση της δοσοµετρικής συσκευής για τη διασφάλιση της ποιότητας πλύσης. Από τη στιγµή που η ποιότητα της πλύσης 

κινδυνεύει, λαµβάνετε µια ειδοποίηση π.χ. όταν η στάθµη των χηµικών έχει µειωθεί.

∆ιασφάλιση του κόστους
Ο έλεγχος τους κόστους είναι ζωτικής σηµασίας για την αποδοτική λειτουργία ενός επαγγελµατικού πλυντηρίου. Στην 
πραγµατικότητα πολλά επαγγελµατικά πλυντήρια ρούχων έχουν µικρή γνώση για το κόστος λειτουργίας τους, λόγω έλλειψης 
εργαλείων, χρόνου και διαθέσιµων στοιχείων. Εχοντας πρόσβαση στα στοιχεία παραγωγής και κόστους ανά πάσα στιγµή και 
οπουδήποτε, σας δίνεται η δυνατότητα να αναβαθµίσετε το επαγγελµατικό σας πλυντήριο. Το IntelliLinen παρέχει πρόσβαση στον 
προσωπικό σας dashboard µε στοιχεία 24/7 σχετικά µε την απόδοση και την κατανάλωση νερού, ενέργειας και χηµικών.  Με τον 
καθορισµό των κατώτατων ορίων, θα ειδοποιηθείτε κατά την υπέρβαση του προϋπολογισµού σας. Η διαχείριση των αναφορών σας 
γίνεται µέσω της απλής χρήσης του dashboard 

Συνδεθείτε µε το IntelliLinen
Το IntelliLinen σας επιτρέπει να ελέγχετε τις λειτουργίες του πλυντηρίου σας σε πραγµατικό χρόνο και να πραγµατοποιείτε σε 
βάθος ανάλυση των δεδοµένων. Απλά συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο µε το ενσωµατωµένο wifi  της συσκευής. Οταν συνδεθείτε, 
εσείς και η οµάδα σας θα έχετε πλήρη εικόνα όλων των διαδοχικών βηµάτων µιας πλύσης σε πραγµατικό χρόνο, δίνοντάς σας την 
ευκαιρία να δράσετε έγκαιρα µειώνοντας τυχόν επιπλοκές. 

Συνδεθείτε στο IntelliLinen σήµερα και προσφέρτε στους επισκέπτες σας την καλύτερη εµπειρία σε χαµηλότερα λειτουργικά κόστη. 
Επικοινωνήστε µε τον εκπρόσωπο της Diversey ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.Intellilinen.comrepresentative  ή επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα www.intellilinen.com 


