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3M™ Clean-Trace™ Λογισμικό Παρακολούθησης
και Διαχείρισης Υγιεινής
Μη χάνετε χρόνο αναζητώντας τα αποτελέσματά σας. Με έναν
ανασχεδιασμένο πίνακα δεδομένων για να συγκεντρώνετε,
να αποθηκεύετε και να ανακτάτε αποτελέσματα δοκιμών για
αναφορές εύκολα και γρήγορα, το λογισμικό παρακολούθησης
και διαχείρισης υγιεινής Clean-Trace μετατρέπει τα δεδομένα
σε πληροφορίες, βοηθώντας σας να εντοπίζετε τις βαθύτερες
αιτίες του κάθε προβλήματος και να λαμβάνετε γρήγορα
δράση. Τώρα ακόμα πιο εύκολο στη χρήση και με δυνατότητες
εύκολης ασύρματης δικτύωσης. Αξιοποιήστε τα δεδομένα σας
εντοπίζοντας τις τάσεις στο χώρο εργασίας, βελτιστοποιώντας την
παραγωγικότητα και προσθέτοντας αξία στις διαδικασίες.

Αξιοποιήστε
τα δεδομένα
σας.
3M™ Clean-Trace™ Λογισμικό
Παρακολούθησης και Διαχείρισης Υγιεινής
Βελτιστοποίηση παραγωγικότητας
• Ο ανασχεδιασμένος πίνακας δεδομένων συγκεντρώνει όλες τις
πληροφορίες.
• Συχνές Εργασίες — πρόσβαση με 1 κλικ σε βασικές λειτουργίες.
• Εύχρηστη διεπαφή που βοηθά στη μείωση του χρόνου
εκπαίδευσης.
• Ασύρματες δυνατότητες με τεχνολογία Bluetooth®.
•Ε
 ύκολη τυχαία δειγματοληπτική επιλογή σημείων ελέγχου
σύμφωνα με το πλάνο.

Λάβετε κρίσιμες αποφάσεις πιο γρήγορα
• Λίστες Παρακολούθησης — πρόσβαση με 1 κλικ σε βασικές
λειτουργίες.
• Απλοποιημένη εμφάνιση δεδομένων που σας βοηθά να λαμβάνετε
αποφάσεις πιο εύκολα και τεκμηριωμένα.
• Εντοπίστε με σιγουριά τα προβληματικά σημεία ώστε να
βελτιώσετε την καθαριότητα και να μειώσετε το χρόνο που
η γραμμή παραγωγής θα είναι εκτός λειτουργίας και έτσι να
επιτύχετε την ταχύτερη και ορθή επαναλειτουργία της παραγωγής.
• Να ενεργείτε προληπτικά και να αποτρέπετε τα μικροπροβλήματα
προτού λάβουν μεγάλες διαστάσεις.

Αποκτήστε ακριβή δεδομένα για να είστε
ήσυχοι και σίγουροι για τις αποφάσεις σας
• Εντοπίστε γρήγορα πού προέκυψε πρόβλημα
καθαρισμού και αντιμετωπίστε το.
• Δείτε πού θα μπορούσαν να προκύψουν προβλήματα
για να λάβετε προληπτική δράση.
• Παραμείνετε οργανωμένος με έτοιμες αναφορές ελέγχου.
• Προγραμματίστε εύκολα τυποποιημένες ή προσαρμοσμένες
αναφορές.

Δείτε το νέο σύστημα στη διεύθυνση

Πληροφορίες παραγγελίας
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