
Pārvaldīt gāzes balonus ir viegli, efektīvi un droši, ja jūs izmantojat ACCURA® gāzes pārvaldību baloniem. Mēs 
piedāvājam vienkāršu interneta pakalpojumu, kas sniedz jums informāciju par baloniem jūsu uzņēmumā un 
ļauj izmantot šo informāciju dažādos veidos. 

Jau vairākus gadus AGA aprīko katru balonu ar identifikācijas uzlīmi - svītrkodu, kas satur informāciju par 
balonu un tā apriti. Tas ļauj izsekot balonam, tā atrašanās vietai un iegūt citu detalizētu informāciju. Ar 
ACCURA® pakalpojumu, jūs varat viegli izsekot katram balonam. Taču tas vēl nav viss. Aktīvi izmantojot 
ACCURA® gāzes pārvaldību, jūs varēsiet nodrošināt, ka jums ir jūsu biznesa darbībai nepieciešamais balonu 
skaits. ACCURA® gāzes pārvaldība baloniem nozīmē uzlabojumus balonu izmantošanā un izmaksās, kā arī 
augstāku kvalitātes un drošības līmeni.

Balona svītrkodā iestrādātais individuālais numurs ir kā pirkstu nospiedums, kas skaidri identificē balonu 
visā tā kalpošanas laikā. Svītrkods tiek nolasīts, kad balonu uzpilda, piegādā un, protams, kad jūs to nododat 
atpakaļ un kad tas atkal tiek ievests mūsu ražotnē. ACCURA® gāzes pārvaldība baloniem ir pakalpojums, kas 
pieejams visiem klientiem - gan lieliem, gan maziem. Šodien ACCURA® pakalpojumu izmanto dažādu nozaru 
uzņēmumi un privātpersonas, lai risinātu visdažādākos jautājumus. Lai noteiktu vai ACCURA® gāzes pārvaldība  
ir jums atbilstošākā izvēle, jums būs noderīgi atbildēt sev uz šādiem jautājumiem:

 → Vai gāzes balonu uzglabāšanas, uzturēšanas un izmantošanas kopējo izmaksu samazināšana ir jūsu mērķis?
 → Vai jūs esat pilnībā pārliecināti par to, cik balonu jums jāpasūta un cik daudz tiem jābūt uz vietas?
 → Vai iespējams samazināt izmaksas, optimāli nosakot balonu skaitu, kam iespējams veikt nomas  

 priekšapmaksu ar ietaupījumu un balonu skaitu par ko maksājama ikdienas nomas maksa?
 → Vai jūs meklējat veidus, kā paaugstināt drošības līmeni savā uzņēmumā? 
 → Vai jums iepriekš ir bijušas problēmas ar „nozudušiem” vai „nepareizā vietā noliktiem” baloniem?
 → Vai jūs izmantojat toksiskas vai citas potenciāli bīstamas gāzes?
 → Vai jūs strādājat ar gāzēm, kurām ir noteikts izmantošanas laiks?
 → Vai jums ir nepieciešams sadalīt gāzes balonu izmaksas dažādu nodaļu starpā?

Ja atbilde uz jebkuru no šiem jautājumiem ir „jā”, tad ACCURA® gāzes pārvaldība baloniem varētu būt tieši tas 
risinājums, kas jums ir vajadzīgs. Izmantojot elektroniski uzglabātu detalizētu informāciju par katru balonu, 
ACCURA® pakalpojums vienkāršo jūsu balonu krājumu pārvaldību.

Jūs iegūstat vairāk, nekā tikai izsekojamību balonu atrašanās vietai. Ir iespējamas dažādas automātiski 
veidotas atskaites, piemēram, atjaunināta informācija par krājumiem, balonu bilanci, balonu rotāciju, termiņu 
beigšanās datumiem, gāzes patēriņu un izmaksām.

Kas ir ACCURA® gāzes 
pārvaldība baloniem?

Vai ACCURA® gāzes 
pārvaldība baloniem ir man 

atbilstošākais risinājums?

Optimizējiet jūsu gāzes balonu krājumus. 
Iegūstiet kontroli un ietaupiet naudu.

 → ACCURA® gāzes pārvaldība baloniem.

® ACCURA ir The Linde Group reģistrēta preču zīme.



Kādi ir ieguvumi?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kā tas darbojas?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kas nepieciešams, lai sāktu 
izmantot pakalpojumu?

Paaugstināta produktivitāte
 →  Kontrolējiet un uzlabojiet balonu izmantošanas efektivitāti
 →  Samaziniet iekšējai administrēšanai nepieciešamo laiku 

Paaugstināta drošība
 → Samaziniet balonu skaitu jūsu uzņēmumā
 → Nekavējoties nosakiet bīstamo balonu atrašanās vietu ārkārtas situācijā 

Samazināti izdevumi
 → Samaziniet „nozudušo” gāzes balonu skaitu un atbilstošās izmaksas
 → Nosakiet labāko līdzsvaru starp iznomāšanas līgumiem un ikdienas nomas maksu
 → Paaugstināta izmaksu kontrole, pateicoties izmaksu caurskatāmībai un to pārdalīšanai 

Kvalitāte un izsekojamība
 → Veidojiet detalizētas atskaites, kas pārlūkojamas uz ekrāna vai lejupielādējamas un saglabājamas datorā
 → Izsekojiet atsevišķu balonu kustībai dažādos ražošanas posmos

AGA reģistrē katra balona kustību katrā piegādes ķēdes posmā. Tas veido balona vēsturi ar detalizētu 
informāciju par visām darbībām, kas ar to veiktas. Darbs ar šo informāciju ir daļa no mūsu ikdienas. Izmantojot 
ACCURA® gāzes pārvaldību baloniem, arī jūs ar interneta palīdzību iegūstat piekļuvi šai vērtīgajai informācijai. 
Atkarībā no jūsu prasībām mēs varam piedāvāt jums piemērotu risinājumu - no dažu balonu izsekošanas 
iespējām līdz daudz sarežģītāku situāciju pārvaldībai ar vairākām iekšējām atrašanās vietām, kad pārvietojat 
balonus, lai izsekotu, kur jūsu baloni atrodas un kas ir atbildīgs par to izmaksām. Katru reizi, kad AGA nomaina 
balonus vai tiek augšupielādēta informācija par iekšēju pārvietošanu, ACCURA® tīmekļa vietnes dati tiek 
automātiski atjaunināti, un jūs vienmēr varat piekļūt jaunākajai, visprecīzākajai informācijai par baloniem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja jums ir dators un piekļuve internetam, jums ir nepieciešams tikai sazināties ar savu vietējo tirdzniecības 
pārstāvi. AGA profesionāļi kopā ar jums pielāgos sistēmas darbību jūsu uzņēmumam un jūsu īpašajām 
prasībām. AGA Jums nodrošinās apmācības un atbalstu pakalpojuma lietošanas laikā, lai jūs gūtu iespējami 
vairāk labuma.

 → Optimizējiet jūsu gāzes balonu krājumus. Iegūstiet kontroli un ietaupiet naudu. 2/2
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