
E se…
... EM TODAS AS SUAS COZINHAS EXISTISSE UM ANALISTA A MONITORIZAR O DESEMPENHO E A GARANTIR QUE 
OS SISTEMAS ESTAVAM A FUNCIONAR A UM NÍVEL ÓTIMO DE EFICIÊNCIA?

Operação Eficiente e Sem Pausas  
Identifica e resolve problemas em tempo real

Gestão de Custos 
Promove a transparência nos custos  
de lavagem de louça

Conformidade com os requisitos de higiene 
Automatiza o processo

Gestão de Recursos 
Otimiza a utilização dos recursos

IntelliDish™, da Diversey, liga a sua cozinha com a cloud, tornando a gestão remota de desempenho uma 
realidade.

Conformidade com os requisitos de higiene 
Temperatura (pré-lavagem, lavagem, secagem), 

utilização e concentração do produto

Utilização de água

Gestão de Custos 
Transparência em todo o  
processo de lavagem de louça 

Redução do desperdício, devido ao facto de receber  
notificações quando a água, a energia ou produto  
são desperdiçados

Vídeos de resolução de problemas e de formação com acesso remoto

Gestão de Recursos 
Produtividade e formação dos trabalhadores 

Otimização da utilização de água e energia

Otimização da utilização de produtos químicos

Continuidade e Eficiência 
Fazer bem à primeira: redução da rejeição 
e da repetição de lavagens

Manutenção proativa e redução das 
quebras originadas na lavagem manual

Ação corretiva imediata

Uma abordagem inteligente 
para a lavagem da louça

IntelliDishTM

IntelliDishTM



Valor acrescentado mensurável* Fazer bem à primeira vez

No mercado o custo de máquinas 
inativas representa 1% a 3% 

Com IntelliDish™, da Diversey, vai obter conselhos 
sobre melhorias para a manutenção da sua máquina, 
reduzindo as possibilidades de ficar inativa. Isto terá 
influência na redução da necessidade de lavagem 

manual de louça que, por sua vez, diminui as 
probabilidades de quebras na louça..

Redução da inatividade das 
máquinas

IntelliDish™ Vantagens
OTIMIZAÇÃO DO  

TEMPO
Automatização da conformidade  

com os requisitos de higiene 
Ação corretiva imediata

OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO EM   

TEMPO REAL
Aconselhamento proativo  de manutenção
Otimização de água, energia, produtos de 

limpeza e tempo de trabalho
Aconselhamento e oportunidades de melhoria

DIVERSEY  

O PARCEIRO GLOBAL
EM SOLUÇÕES INTEGRADAS  

DE HIGIENE E LIMPEZA

A taxa média de repetição de lavagens 
situa-se entre 8%-10%

*De acordo com as características do mercado da Europa Ocidental e da 
América do Norte

+ =Suma®

Revoflow®

Continuidade das operações – 
sem interrupções

Relatórios automáticos sobre 
conformidade com os  
requisitos de higiene

Redução das possibilidades da 
máquina de lavar louça ficar inativa 

Redução da necessidade de lavagem 
manual e das consequentes quebras

Redução do desperdício de  
água, de energia e da  

pegada ecológica

Otimização do consumo de 
produtos químicos

Formação dinâmica de  
colaboradores no local de trabalho
Vídeos de resolução de problemas  

em tempo real

Fazer bem à primeira vez, 
reduzindo custos e repetições  

de lavagens

VALOR ACRESCENTADO MENSURÁVEL

DISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS
(LAVAGEM DE LOUÇA)

Quebras

Produtos 
químicos

Água e 
energia

Custos indiretos

Trabalho

Para saber mais sobre IntelliDish™, visite      
https://diversey.com/contact-us      www.diversey.com
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