
→   Servisní informace

ACCURA® - Inovativní řešení správy tlakových lahví.

Co je ACCURA®? ACCURA® je nová online služba, která Vám poskytne nástroje a přehledné informace pro sledování a správu 
tlakových lahví Linde. Tato metoda sledování zásob Vám umožňuje zlepšit přehled o Vašich lahvích s plyny,  
optimalizovat 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.

Je ACCURA® pro mě  
to pravé řešení?

Službu ACCURA® je možné využít v různých průmyslových odvětvích, od nemocnic a výzkumných zařízení až 
po významné výrobní provozy, a aplikovat ji na rozdílné požadavky zákazníků. Jestli váháte, zda je ACCURA® 
právě pro Vás tím nejlepším řešením, odpovězte si na následující otázky:

→   Přemísťujete tlakové lahve ve Vašem závodě? 
→   Chtěli byste snížit celkové náklady na skladování, manipulaci a použití tlakových lahví s plyny? 
→    Strávíte mnoho času administrativou a/nebo cestováním mezi pracovišti, abyste měli přehled o Vašich 

lahvích? 
→   Používáte plyny v tlakových lahvích pro kritické aplikace a/nebo postupy? 
→   Používáte plyny, které mají předepsanou dobu expirace?
→   Nejste si vždy jisti, kolik tlakových lahví máte objednat a kolik jich máte v danou chvíli k dispozici? 
→   Měli jste někdy v minulosti potíže se „ztracenými“ nebo nesprávně umístěnými tlakovými lahvemi? 
→   Používáte toxické, hořlavé nebo jinak potenciálně nebezpečné plyny? 
→   Hledáte cesty, jak zvýšit úroveň bezpečnosti ve Vašem závodě?

V případě, že jste odpověděli kladně, může být ACCURA® řešením, které potřebujete. ACCURA® je ideální, 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.

Linde je obchodní název používaný společností Linde plc. Logo Linde a slovo Linde jsou obchodními značkami Linde AG. ACCURA® je obchodní značka Linde plc.  
registrovaná v EÚ. Registrace obchodních značek a jejich stav se může lišit v závislosti na konkrétní zemi. Copyright© 2017. Linde AG.
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Jaké výhody mi přinese? →    Zvýšení produktivity 
–   Sleduje a zlepšuje využívání tlakových lahví 
–   Sleduje přemísťování tlakových lahví, a tím umožňuje optimalizaci jejich využívání 
–   Zkracuje čas potřebný pro vnitřní správu

→    Zvýšení bezpečnosti 
–   Díky sledovatelnosti usnadňuje stahování tlakových lahví s určitou šarží 
–   Důkladně sleduje lahve a hlídá jejich dobu expirace 
–   V případě nebezpečné situace lokalizuje potenciálně nebezpečné tlakové lahve

→    Úspora nákladů 
–   Snižuje celkový počet tlakových lahví umístěných v provozu 
–   Snižuje počet „ztracených“ tlakových lahví s plyny a s nimi spojené poplatky 
–   Díky lepšímu přehledu zlepšuje řízení nákladů

→    Vyšší kvalita a lepší sledovatelnost 
–   Sleduje jednotlivé tlakové lahve používané v různých stádiích výroby 
–   Udržuje podrobný přehled o tom, kdo a kdy přemístil tlakovou láhev 
–   Umožňuje vytvářet podrobné přehledy a zobrazit si je na obrazovce nebo stáhnout v podobě tabulky 
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Jak ACCURA® funguje? Veškeré tlakové lahve Linde jsou opatřeny čárovým kódem, který obsahuje podrobné informace o dané lahvi 
i o plynu, který je v ní naplněn. Vždy, když dodáme novou tlakovou lahev, vyměníme použitou nebo převezme 
vrácenou, je tento pohyb zaznamenán a uložen v ACCURA®. 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.

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 skladu    
Zákazník může skenovat pohyby lahví mezi svými skladovacími místy    

Jaké jsou technické  
předpoklady?

Všechno, co potřebujete, je chytrý telefon s vestavěným fotoaparátem, skladovací možnosti a možnost 
připojení k internetu. Webový nástroj je kompatibilní se všemi moderními webovými prohlížeči: Microsoft® 
Internet Explorer®, verze 9, 10 a 11; Apple® Safari®, verze  5.x, 6.x a 7.x na Mac OS X. Mozilla®, Firefox®  
a Google Chrome™. Mobilní aplikace pracuje na operačních systémech Android a iOS.

Jak začít? Jednoduše se obraťte na svého obchodního zástupce Linde.  
Pro více více informací navštivte www.linde-gas.com/accura.

Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 19800 Praha 9, Česká republika
Telefon: 800 121 121, www.linde-gas.cz
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