Effektiv – fleksibel
– uunnværlig
3M™ Clean-Trace™-programvare for
hygienekontroll
Kast ikke bort tiden på å lete etter rapporter. Ved hjelp av det
nye instrumentpanelet kan du raskt og enkelt samle inn, lagre og
hente testresultater for rapporter i Clean-Trace-programvaren
for hygienekontroll, som gjør data om til informasjon som kan
hjelpe deg med å finne de bakenforliggende problemene og
løse dem raskt. Den nye designen har gjort systemet enda mer
brukervennlig og intuitivt, og har nå støtte for trådløse funksjoner
og nettverksforbindelse. La dataene arbeide for deg, slik at du kan
identifisere tendenser på arbeidsplassen, oppnå økt produktivitet
og skape merverdi i prosessen.

Få dataene til å
arbeide for deg.
3M™ Clean-Trace™-programvare for
hygienekontroll
Optimaliser produktiviteten
• Redesignet kontrollpanel samler informasjonen
• Vanlige oppgaver – tilgang til viktige funksjoner med ett klikk
• Brukervennlig grensesnitt reduserer opplæringstiden
• Trådløse funksjoner med Bluetooth®-teknologi
• Enkelt å tilfeldiggjøre testpunkter i eksempelplaner

Foreta kritiske beslutninger raskere
• Vaktlister – tilgang til viktige funksjoner med ett klikk
• Forenklede datavisninger hjelper deg med å foreta mer
kvalifiserte beslutninger
• Identifiser problempunkter for å forbedre rengjøringen og
redusere nedetiden, noe som gir raskere produksjonsstart
• Vær proaktiv og forebygg små problemer før de vokser
seg store

Få nøyaktige data og fred i sinnet
• Finn raskt ut hvor et rengjøringsproblem oppstod, og håndter
problemet
• Overvåk hvor problemer kan oppstå for å ta preventive
forholdsregler
• Hold orden med revisjonsklare rapporter
• Enkel planlegging av standardrapporter eller tilpassede
rapporter
Se det nye systemet på 3M.com/foodsafety/Clean-Trace
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