
Systém ICC™ 
Pořádek dělá přátele 

Systém ICCTM nabízí přehlednou fakturaci nájmu. Součástí 
faktury za nájemné je podrobný rozpis pohybu jednotlivých 
distribučních prostředků, který naleznete on-line na našem 
internetovém portálu Linde Gas DirektTM. 

Na faktuře každý detail

Příklad podrobného rozpisu pohybů distribučních prostředků.

Jestliže panuje ve složitých procesech absolutní přehled, je to výhodné
pro všechny zúčastněné strany. Zejména však pro vás - naše zákazníky. 

Pro další zvýšení spolehlivosti dodávek technických plynů přicházíme 
s inovativním řešením. Systém ICC™ přináší úplný přehled do všech 
logistických postupů, vytváří novou kvalitu a zvyšuje spolehlivost 
vašeho zásobování plyny. 

Těšíme se, že budeme moci vaše objednávky vyřizovat nyní rychleji
a v budoucnu vám nabídneme ještě kvalitnější služby spojené
s technickými plyny. 

Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324
198 00  Praha 9
Zákaznické centrum: 800 121 121
info@cz.linde-gas.com 
www.linde-gas.cz
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Přehledný popis faktury najdete na adrese www.linde-gas.cz. 
Podrobnější vysvětlení vám rádi poskytneme 
v našem Zákaznickém centru Linde Gas a.s.

~ Libor Bartůněk ;  ; Jičínská 29 ; 130 00 ; Praha 3 ; CZ ; POST ; RG ; P ; 0200024950 ;  ;  ; CZ ;  ; ~

Fakturace nájemného a evidenčního stavu lahví a distribučních prostředků Linde

Příloha faktury č. Datum StranaLibor Bartůněk

4 014 137 941 31.07.2010  3 / 3

Pod viaduktem 980/5 

155 00 Praha 5

Obalové konto: 200024950

Poslední zúčtování: 4 013 782 887 30.06.2010

Nájemné: Lahve TP 150+200 bar (C01)

od  01.07.2010  do  31.07.2010

Cena / den ( CZK )    8,70 

BID číslo Dodací list Dodávka Vrácení Nájemní období Počet Koef. Nájemné
číslo dne dne od-do dnů sv. Dny

20331100005958 4031450299 27.05.10 01.07.10 - 31.07.10      31       31 

20331101080236 4031450299 27.05.10 14.07.10 01.07.10 - 14.07.10      14       14 

20331101018326 4031508476 14.07.10 14.07.10 - 31.07.10      18       18 

Celkem       63 
Účetní stav  30.06.2010/faktura 4013782887:
Počet dodaných lahví (distr. prostř.):
Korekce-navýšení stavu:
Počet vrácených lahví (distr. prostř.):
Korekce-snížení stavu:
Účetní stav  31.07.2010 :

      2 
      1 
      0 
      1 
      0 
      2 

Dodatkové nájemné: Lahve TP 150+200 bar (C01)

od  01.07.2010  do  31.07.2010

BID číslo Dodací list Dodávka Vrácení Nájemní období Počet Koef. Nájemné
číslo dne dne od-do dnů sv. Dny

Celkem        0 

Nájemné: Lahve acetylen (C11)

od  01.07.2010  do  31.07.2010

Cena / den ( CZK )    8,70 

BID číslo Dodací list Dodávka Vrácení Nájemní období Počet Koef. Nájemné
číslo dne dne od-do dnů sv. Dny

20331100989357 4031412965 28.04.10 01.07.10 - 31.07.10      31       31 

Celkem       31 
Účetní stav  30.06.2010/faktura 4013782887:
Počet dodaných lahví (distr. prostř.):
Korekce-navýšení stavu:
Počet vrácených lahví (distr. prostř.):
Korekce-snížení stavu:
Účetní stav  31.07.2010 :

      1 
      0 
      0 
      0 
      0 
      1 

Dodatkové nájemné: Lahve acetylen (C11)

od  01.07.2010  do  31.07.2010

Cena / den ( CZK )    8,90 

BID číslo Dodací list Dodávka Vrácení Nájemní období Počet Koef. Nájemné
číslo dne dne od-do dnů sv. Dny

20331100989357 4031412965 28.04.10 28.07.10 - 31.07.10       4        4 

Celkem        4 

Novák, s.r.o.

Plynařská 1
602 00  Brno



Zákazník 

Dodávka zákazníkovi

Závod Linde Gas

Integrovaný systém SAP/ICC 

Co je to ICCTM?

Úplný přehled
Pomocí definovaných skenovacích míst lze zpětně dohledat 
každý pohyb a změnu stavu distribučních prostředků.

Plná dohledatelnost
Díky skenování distribučních prostředků v průběhu celého 
procesu od výroby až po dodávku výrobků zákazníkovi lze 
zpětně identifikovat každý pohyb, změnu stavu a původ 
distribučních prostředků a reagovat tak na přání zákazníka.

Individuální kontrola stavu
V budoucnu budete moci zkontrolovat stav pronajatých distribučních 
prostředků pomocí našeho internetového portálu Linde Gas Direkt™. 

Větší bezpečnost
Systém ICCTM umožňuje včas předat distribuční prostředky 
k předepsaným technickým zkouškám. 

Výhody ICCTM

Spolehlivost zásobování
Díky systému ICCTM vám zajistíme hladký průběh procesu 
zásobování a přesnost dodávek. 

Transparentní nájemné 
Účtování nájemného se provádí na základě informací získaných 
při skenování čárových kódů distribučních prostředků. Výpočet 
nájemného tedy vychází ze skutečného počtu dnů, během kterých
využíváte konkrétní distribuční prostředek. Nájemní vztah končí
vrácením distribučního prostředku, který vám byl dodán. Pokud
vrátíte distribuční prostředek evidovaný u jiného zákazníka, bude
tento odečten z jeho účtu (nikoliv z vašeho).

Přesná evidence
Každé vrácení distribučního prostředku se okamžitě automaticky
projeví jeho odepsáním z vašeho účtu i v případě, že jej vrátí 
někdo jiný.

ICCTM (Individual Cylinder Control) od společnosti Linde Gas 
je systém individuálního sledování oběhu lahví a ostatních 
distribučních prostředků na technické plyny v České republice. 
V jeho rámci má každý distribuční prostředek svůj čárový kód, 
který je zaznamenáván pomocí čtečky při každé manipulaci
během dodávky, distribuce a vracení do Linde Gas a.s. 
Tyto informace pomáhají zákazníkům optimalizovat stavy 
distribučních prostředků. Vyšší kvalita procesu celkově 
zjednodušuje zásobování plynem. Výrazně se tak zlepšuje přehlednost
celého procesu zásobování od objednávky až po fakturaci. 

Co jsou to distribuční prostředky
Distribučními prostředky rozumíme: 
3 lahve 
3 svazky lahví 
3 mobilní zásobníky 
3 přepravní kontejnery  

Skenování 
dodaných
distribučních 
prostředků

Skenování 
vrácených 
distribučních 
prostředků

Odvoz vrácených 
distribučních prostředků

Skenování 
přijatých
distribučních 
prostředků

Skenování 
při výrobě
a přezkoušení

Portál 
Linde Gas 
DirectTM


