
• Reduzir os níveis de rejeição e a repetição de lavagens
• Garantir a qualidade dos processos de lavagem
• Controlar os seus custos

Um novo patamar na gestão da lavandaria
A solução IntelliLinen é a mais recente evolução de como gerir a operação da sua 
lavandaria. Composta por um sistema de doseamento fiável, com capacidade de 
monitorização em tempo real, que lhe informações de gestão úteis e simples de usar a
qualquer hora, e em qualquer lugar.

IntelliLinen deteta rapidamente ineficiências operacionais. Onde os consumos de água e energia podem ser reduzidos. Onde o 
doseamento de produtos químicos pode ser mais consistente, os níveis de rejeição e repertição de lavagens podem ser reduzidos e a 
má utilização das máquinas pode ser evitada. Assegura que as normas de higiene não são comprometidas e onde se pode 
fomentar a sustentabilidade.

Com a informação disponibilizada pelo sistema IntelliLinen e a supervisão dos especialistas Diversey, as necessárias ações corretivas 
podem ser tomadas de imediato. Permitindo manter as operações sustentáveis e eficientes, enquanto o desempenho não é afetado.

IntelliLinen permite-lhe:
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Reduzir os níveis de rejeição e a repetição de lavagens
A repetição de lavagens devido ao elevado nível de rejeição é uma das principais preocupações, pois é trabalhoso, dispendioso e 
altera o normal funcionamento da lavandaria. Programar a solução química adequada no processo de lavagem correto, no 
momento certo, reduz significativamente os níveis de rejeição. O nosso sistema de doseamento fiável e robusto assegura um 
doseamento e calibração precisos, lavagem após lavagem. O sistema IntelliLinen tem a capacidade única de proativamente 
notificar a Diversey, sempre que é necessária a sua manutenção, maximizando o tempo de atividade da sua lavandaria.  

Garantir a qualidade dos processos de lavagem
O controlo de qualidade é uma realidade na sua lavandaria, para manter os seus clientes satisfeitos. Isso requer muita disciplina e 
tempo. Ter dados precisos e de forma automática, com informação processável, aumenta a qualidade geral da lavagem. O sistema 
IntellilLinen verifica a existência de produto químico, o fluxo de água e as condições do sistema de doseamento, garantindo assim a 
qualidade da lavagem. Sempre que os resultados de lavagem estiverem em risco, receberá uma notificação com ações concretas a 
realizar, por exemplo, quando o nível de produtos químicos estiver baixo.

Controlar os seus custos
O controlo de custos é crucial no funcionamento de uma lavandaria eficiente. Na verdade, muitas lavandarias têm pouca informação 
sobre os custos operacionais devido à falta de ferramentas, tempo e disponibilidade de dados. Ter acesso aos dados e custos de 
produção, a qualquer hora, em qualquer lugar, permitirá elevar a sua lavandaria a um patamar superior. O sistema IntelliLinen dá-
lhe acesso ao seu painel de controlo com monitorização do desempenho da lavandaria 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
sobre o consumo de água, de energia e de produtos químicos. Mediante a definição de bandas ou limites, e sempre que houver 
desvios aos mesmos, receberá uma notificação. Pode efetuar toda a gestão a partir dos relatórios disponíveis no painel de controlo.

Ligação ao sistema IntelliLinen
O sistema IntelliLinen permite-lhe controlar as operações da sua lavandaria. Basta ligar o dispositivo móvel à rede Wi-Fi integrada. 
Quando ligado, tem acesso aos dados das várias etapas do processo de lavagem, em tempo real, permitindo-lhe atuar 
imediatamente, evitando/ minimizando interrupções.

Ligue-se ao sistema IntelliLinen e proporcione aos seus clientes as melhores experiências aos menores custos operacionais. Entre em 
contacto com seu representante da Diversey ou visite www.intellilinen.com




