Poderoso. Flexível.
Indispensável.
3M™ Clean-Trace™ Software de Monitorização da Higiene
Não perca tempo à procura de relatórios. Equipado com um dashboard
redesenhado que permite recolher, armazenar e obter de forma mais rápida
e fácil os resultados dos testes para a criação de relatórios, o software de
monitorização da higiene Clean-Trace transforma dados em informações,
ajudando-o a identificar a raiz dos problemas e a agir rapidamente. As práticas
capacidades de transmissão sem fios e ligação à rede tornam a sua utilização
ainda mais fácil e intuitiva. Dê uso aos seus dados para identificar tendências do
local de trabalho, otimizar a produtividade e adicionar mais-valias ao processo.

Dados que trabalham para si.
3M™ Clean-Trace™ Software de Monitorização
da Higiene
Otimize a produtividade
• O dashboard redesenhado consolida as informações
• Tarefas Comuns – acesso com um só clique às
funcionalidades principais
• A interface de fácil utilização ajuda a reduzir o tempo
de formação
• Capacidades de transmissão sem fios com tecnologia
Bluetooth®
• Crie facilmente pontos de teste aleatórios nos planos
de amostragem

Tome decisões críticas mais rapidamente
• Listas de Observação – acesso com um só clique às
funcionalidades principais
• A apresentação simplificada dos dados ajuda-o a tomar
decisões mais informadas
• Identifique com confiança os pontos problemáticos
para melhorar a limpeza, reduzir os períodos de
inatividade e iniciar a produção mais rapidamente
• Seja proativo e previna os problemas pequenos antes
que estes se transformem em grandes problemas

Desfrute de dados de elevada precisão
• Identifique rapidamente a localização de um problema
de limpeza e resolva-o
• Monitorize os locais onde os problemas poderão
ocorrer para tomar ações preventivas
• Melhore a organização com os relatórios prontos
para auditoria
• Agende facilmente relatórios standard ou
personalizados
Veja o novo sistema em 3M.com/foodsafety/Clean-Trace

Informações para encomenda
Número do Produto

Descrição

Quantidade da Embalagem

LM1

3M Clean-Trace Sistema de Monitorização e Gestão da Higiene*

1/cada

Computador não incluído.
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