
ACCURA® Liquid Management 
Automatické zásobování kapalnými plyny

ACCURA® Liquid Management je služba, prostřednictvím které vám Linde nabízí automatické zásobování

kapalnými plyny. Služba je nabízena ve 2 verzích: Basic a Pro.

Základní verze služby ACCURA® Liquid Management Basic zahrnuje dodávku kapalných plynů bez nutnosti 

pravidelně sledovat stav zásobníku a objednávat dodávky plynů z vaší strany. Děje se tak pomocí dálkového

sledování stavu média ve vašem zásobníku.

Vyšší verze služby ACCURA® Liquid Management Pro je navíc vedle automatického zásobování doplněna

o internetovou aplikaci, která vám umožní sledovat informace o médiu přímo z vašeho počítače. Aplikace vám 

poskytne přístup k několika různým přehledům o stavu média v zásobníku a umožní vám tak sledovat hodnoty, 

které jsou pro vás klíčové.

          Basic Pro

záruka monitorování stavu média v zásobníku a plánování dalších dodávek • •
zajištění kontinuity vaší výroby bez přerušení; nedochází tak k neočekávaným

nedostatkům média • •
možnost nepřetržitého sledování vývoje spotřeby média – •
veškeré informace ohledně stavu média v zásobníku na jednom místě – •
nepřetržitý přístup k informacím 24 hodin denně, 365 dní v roce – •
možnost alokovat spotřebu plynu k vašim výrobním procesům nebo výrobkovým řadám – •
jednoduché porovnání faktur a dodacích listů s jednotlivými dodávkami – •
v případě nutnosti nebo hrozícího nebezpečí (požár) možnost okamžitě poskytnout

relevantní informace o stavu média zasahující jednotce – •

          Basic Pro

telemetrická jednotka pro sledování a odečítání stavu média ze zásobníku • •
internetová aplikace přístupná pomocí standardního prohlížeče – •
zabezpečený přístup s přihlašovacím jménem a osobním heslem – •
přehledy historických dodávek, hladiny a spotřeby média – •
možnost porovnání spotřeby média ve dvou různých obdobích – •
informace o datech a objemech dodávek do jednotlivých zásobníků – •
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Služba ACCURA® Liquid Management funguje v několika následujících krocích:

1. Telemetrická jednotka nepřetržitě monitoruje stav média v zásobníku. Pokud objem média klesne pod předem 

nastavenou hladinu, zašle jednotka informaci do Linde.

2. Na základě zaslaných informací vám Linde naplánuje dodávku média.

3. Nová dodávka bude realizována během předem specifikovaného časového úseku.

4. Zásobník je naplněn vyškoleným pracovníkem Linde.

5. Webová aplikace vám umožňuje transparentní přehled o spotřebách média. Poskytuje důležité informace jako 

je stav hladiny média v zásobníku, přehledy spotřeby v minulých obdobích, informace o dodávkách či nejbližší 

naplánované dodávky média.

ACCURA® Liquid Management Basic (obr. 1.−4.)

ACCURA® Liquid Management Pro (obr. 1.−5.)

Služba ACCURA® Liquid Management Basic je určena pro zákazníky, kteří se chtějí soustředit na své klíčové podni-

katelské aktivity a zároveň mít jistotu, že budou mít vždy dostatek plynu v zásobníku. Tato služba vás oprostí

od odpovědnosti kontrolovat stav média a objednávat dodávky a poskytne vám tak větší prostor soustředit se

na to, co je pro vás důležité.

 

Pokud vedle automatického zásobování ještě potřebujete nebo chcete průběžně monitorovat stav média

v zásobníku, porovnávat souhrnné přehledy a sledovat odběry média, to vše pohodlně odkudkoliv s připojením

k internetu, pak je pro vás vhodná služba ACCURA® Liquid Management Pro.

Pokud máte o službu zájem, stačí kontaktovat obchodního zástupce Linde a informovat se přímo u něj.

Linde pak nainstaluje telemetrické jednotky na požadované zásobníky a zajistí tak přechod na automatické

zásobování. Počínaje tímto okamžikem se již nemusíte starat o objednávání dodávek média a kontrolovat stav 

přímo na zásobníku. 

 

Linde bude za vás monitorovat stav zásobníku a automaticky vás zásobovat a vy vše uvidíte pohodlně 

prostřednictvím internetové aplikace. Pro tyto účely vám bude poskytnuto uživatelské jméno, heslo a uživatelský 

manuál, kde jsou veškeré funkce a informace o internetové aplikaci přehledně popsány. Práce se systémem je 

velmi intuitivní a jednoduchá. Pokud přesto budete potřebovat podporu, naši specialisté vás v práci se systémem 

rádi zaškolí.
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Pro koho je služba určena?

Jak získat službu?
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