
Mi lenne, ha...
…  Az összes konyhájában lenne egy elemző, aki figyeli a teljesítményt és ellenőrzi, hogy a rendszerek optimális 
hatékonysággal működnek-e? 

Folyamatos üzletmenet & hatékonyság 
Valós idejű probléma azonosítás és megoldás

Költséggazdálkodás
Átlátható mosogatási költségek

Higiéniai megfelelőség 
Automatizálja a higiéniai előírások betartását

Erőforrások kezelése 
Használja ki a lehető legoptimálisabban az 

erőforrásait

Az IntelliDish™ felhőalapú kapcsolata valóssá teszi a távolról történő irányítást

Higiéniai megfelelőség
 Hőmérséklet (mosogatás, öblítés, 

előmosogatás)

Vegyszerhasználat & koncentráció 

Vízfelhasználás

Költséggazdálkodás
Átláthatóság a teljes mosogatási folyamat alatt

Csökkentse a pazarlást a kapott  értesítések 
által a víz, az energia vagy a vegyszerek 
felhasználásáról

Valós idejű probléma-megoldó videók az 
azonnali távolról történő munkaerő-képzéshez

Erőforrások kezelése 
Munkaerő hatékony kihasználása, 
képzése
Energia- és vízfelhasználás 

optimalizálása

Vegyszerfelhasználás optimalizálása

Folyamatosság & Hatékonyság 

A kezdetektől:

Az utánmosogatás csökkentése

Azonnali korrekciós intézkedés 

IntelliDish™
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Mérhető hozzáadott érték*

A kezdettől

A mosogatási költség 1-3%-át az 
edényzet törése, sérülése okozza
Az IntelliDish használatával proaktív 
tanácsokat kap a mosogatógép jobb 

karbantartásáról, csökkentve a leállások 
esélyét. Ez befolyással lesz a kézi mosogatás 
szükségességére, így csökkentve az edények 

sérülésének,  törésének esélyét.

IntelliDish előnyök

Optimalizálja az 
üzemidőt

Már az első használattól
Automatizált higiéniai megfelelőség 

Azonnali korrekciós beavatkozás

VALÓS IDEJŰ JELENTÉSEK A 
MŰKÖDÉSRŐL

Javaslatok megelőző karbantartásról 
Optimalizálja a víz-, energia-, vegyszer- 

és munkaidőhasználatot
Prediktív tanácsadás és visszajelzés

DIVERSEY - 
AZ ÖN GLOBÁLIS PARTNERE 

A HIGIÉNIA MINDEN 
TERÜLETÉN

Az átlagos visszamosások száma az 
iparágban kb. 8%-10%”

Kevesebb leállás

+ =intelliDishSuma
Revoflow

A működés folyamatossága
- célzott ügyfélszolgálat

Automatizált higiéniai 
megfelelőségi riportok

Reducing chances of
dishwasher “out of order”
reducing manual washing

requirements and breakage

Víz- és energiafelhasználás 
csökkenése, kevesebb CO2 

kibocsátás 

Optimalizált tisztítószer 
felhasználás

Dinamikus munkaerőképzés
 Videók a valós idejű 

problémamegoldáshoz

Költségcsökkenés és 
kevesebb utánmosogatás az 

első perctől

Mérhető hozzáadott érték*

KÖLTSÉGFELOSZTÁS 
(GÉPI MOSOGATÁSI 

FOLYAMAT)

Üzemkiesések

Vegyszerfelhasználás

Víz & 
energia

Indirekt költségek

Munka
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