
ACCURA®. Inovativní řešení 
správy tlakových lahví.
Lepší přehled, vyšší účinnost, vyšší úspory.

Making our world more productive



Vždy, když dodáme novou tlakovou lahev, vyměníme použitou nebo 
převezmeme vrácenou, je tento pohyb zaznamenán a uložen pomocí 
čárového kódu v našem systému. Nyní můžete i Vy tuto informaci sdílet 
pomocí mobilní aplikace na chytrém telefonu nebo pomocí běžného 
webového prohlížeče. Mobilní aplikace se čtečkou čárových kódů Vám 
umožní sledovat i pohyby tlakových lahví v rámci Vašeho závodu. Tato 
informace je rovněž automaticky uložena v ACCURA, kde k ní budete 
mít online přístup. 
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ACCURA®. Inovativní řešení správy tlakových 
lahví.

ACCURA je nová online služba, která Vám poskytne přehledné informace pro sledování a správu tlakových 
lahví Linde. Tato metoda sledování zásob Vám umožňuje zlepšit přehled o Vašich lahvích s plyny, optimali-
zovat jejich provoz a pohyb, snížit náklady, zvýšit bezpečnost a sledovat tlakové lahve podle druhu plynu. 
Všechny tyto výhody vedou k úspoře času, peněz a zvýšení produktivity Vašeho podnikání.

Jak ACCURA funguje?

ACCURA sleduje stav zásob plynů, historii pohybů, využívání tlakových 
lahví a jejich obrátkovost. Může Vám i poslat upozornění, že se Vaše 
zásoba tlakových lahví snižuje, nebo že se určité lahve blíží k datu 
expirace (platné především pro medicinální či potravinářské plyny). 
Díky propracované funkci výkaznictví můžete tuto informaci využít ke 
zvýšení Vaší ziskovosti a výkonnosti. 

1 2 3

4

Jak to probíhá
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Sklad zákazníka A Sklad zákazníka B
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Závod zákazníka

Dodávka tlakových lahví Linde   Linde skenuje tlakové lahve u zákazníka    Zákazník skenuje tlakové lahve ve svém skladě    
Zákazník může skenovat pohyby lahví mezi svými skladovacími místy    



03ACCURA®. Inovativní řešení správy tlakových lahví.

Aplikace v mobilním telefonu Vám umožní číst čárové kódy na lahvi pomocí  
fotoaparátu zabudovaného v mobilním telefonu a systém pak automaticky  
aktualizuje údaje na všech přístrojích. 

Příklad souhrnného reportu. ACCURA poskytuje aktuální informace o úrovni zásob, 
historii pohybů, záznamy o využití a mnohem více.

Počet záznamů

Počet lahví podle materiálu

Zobrazit zprávu (Materials in Stock)

SK4080174-CON...

SK4080114-CON...

TestCode408-Te...

SK4060140-NIO...

SK2020110-KYSLI...

SK4060110-NIO...

SK3680110-OXID

SK3750177-CO2

Jiné

Kód a popis materiálu

91

160

57

14

98

16 495

Výhody, které Vám ACCURA přináší

Zvýšení produktivity
→    Okamžitě najdete a přemístíte tlakové lahve, které nejsou využívány, 

aniž byste objednávali nové.
→    Vyloučíte neplánované prostoje vzniklé tím, že plyny v lahvích 

neočekávaně došly.
→    Méně administrativy – použití mobilní aplikace nebo webového 

prohlížeče je výrazně rychlejší než prohlížení excelových tabulek 
nebo papírových záznamů.

→    Vyšší efektivita správy lahví pomocí účinných nástrojů jako je  
objednávací asistent, výkazy spotřeby plynů, kontroly zásob  
a upozornění na nízkou úroveň zásob.

→    Snadné interní přiřazování nákladů. 

Zvýšení bezpečnosti
→    V případě nutnosti stažení určitého plynu z oběhu mohou být  

konkrétní lahve snadno a spolehlivě identifikovány díky plné  
sledovatelnosti. 

→    Důkladné sledování lahví z hlediska jejich použitelnosti pomocí 
upozornění na blížící se expiraci. 

→    Potenciálně nebezpečné tlakové lahve jsou v případě ohrožení 
okamžitě lokalizovány. 

Úspora nákladů
→    Sledování a zlepšování využití tlakových lahví. 
→    Díky lepší přehlednosti se zlepšuje kontrola nákladů.
→    Snížení celkového počtu lahví v zásobě (až o 10 %) tím,  

že identifikujete nepoužívané nebo málo používané lahve. 
→    Snížení počtu chybějících nebo „ztracených“ tlakových lahví a s tím 

spojená úspora nákladů na nájemné a zálohy.
→    Analýza zásob a obrátkovosti lahví Vám umožní stanovit rovnováhu 

mezi nájemními smlouvami a placením denního nájemného. 

Vyšší kvalita a lepší sledovatelnost
→    Sledování jednotlivých lahví mezi lokalitami v různých stádiích 

výroby – a zpět v průběhu celého zásobovacího procesu. 
→    Díky přístupu k standardizovaným výkazům budete mít detailní 

přehled o tom, kdo a kdy přemisťoval tlakové lahve. 
→    Vytváření podrobných reportů využití lahví a jejich zobrazení  

na obrazovce nebo stažení v podobě tabulek. 
→    Udržení kvality procesů tím, že tlakové lahve nejsou používány  

po datu expirace.

ACCURA je ideálním řešením, pokud chcete mít přehled o svých  
nákladech a vyžadujete sledovatelnost, ovladatelnost a bezpečnost.  
Je vhodná pro zákazníky, kteří chtějí mít přehled o pohybech všech 
tlakových lahví ve své firmě, či sledovat stavy lahví na všech svých 
lokalitách. Je užitečným nástrojem pro zvýšení produktivity u zákazníků, 
kteří jsou závislí na nepřetržitém zásobování plyny pro zachování  
kontinuity svých výrobních procesů. Pomáhá zvyšování kvality  
a zachovávání předpisů i v segmentech, které vyžadují stoprocentní 
sledovatelnost plynů.  
Tato prémiová služba je založená na více než desetileté spolupráci  
s našimi zákazníky po celé Evropě, včetně předních výrobců automobilů, 
plynárenských společností či poskytovatelů zdravotnických služeb.

Osvědčená metoda

Několika jednoduchými kroky zmapujeme Váš závod a místa, kde 
skladujete tlakové lahve s plyny, zřídíme webový přístup, instalujeme 
příslušnou aplikaci na chytré telefony Vašich uživatelů a ujistíme se, že 
Vaši zaměstnanci jsou proškoleni natolik, abyste mohli z této inovativní 
služby vytěžit všechny výhody. 
Všechno, co potřebujete, je chytrý telefon s vestavěným fotoaparátem, 
skladovací možnosti a možnost připojení na internet. Webový nástroj je 
kompatibilní se všemi moderními webovými prohlížeči. Mobilní aplika-
ce pracuje na operačních systémech Android a iOS. 
Pokud se chcete dovědět více o tom, jak Vám může tato služba pomoci 
ve Vašem podnikání, obraťte se jednoduše na svého obchodního 
zástupce Linde. Další podrobnosti najdete na www.linde-gas.com/
services.

Jak začít



Náskok díky inovacím.
Díky svým inovativním koncepcím je Linde Gas průkopníkem na globálním trhu. V roli technologického lídra je 
naším úkolem neustále zvyšovat laťku. Průběžně pracujeme na vývoji nových vysoce kvalitních produktů  
a inovativních procesů.

Linde Gas nabízí více. Vytváříme přidanou hodnotu, jasné a rozeznatelné konkurenční výhody a vyšší  
ziskovost. Každá koncepce je přizpůsobena požadavkům zákazníka – nabízíme standardizovaná i zákazníkům 
na míru vytvořená řešení pro všechna průmyslová odvětví bez ohledu na velikost firem.

Jestliže chcete držet krok s konkurencí zítřka, potřebujete na své straně partnera, pro kterého je špičková kvalita, 
optimalizace procesů a zvyšování produktivity součástí každodenní práce. Partnerství v podnikání chápeme 
nejen jako „jsme tu pro Vás“, ale jako „jsme tu s Vámi“. Vždyť spolupráce tvoří základ obchodního úspěchu.

Making our world more productive

Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, Česká republika 
Telefon: 800 121 121, www.linde-gas.cz
ACCURA®je registrovaná obchodní značka Linde plc.
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