SITiX
Draadloze temperatuurvoeler
(Bluetooth) met slimme app en
online klantportaal
EEN ONMISBARE TOOL VOOR IEDEREEN DIE
TEMPERATUREN MEET EN REGISTREERT
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Innovatieve oplossing: met een ingebouwde temperatuurmeter en
unieke BLUETOOTH SENSOR registreert u automatisch productmetingen
en slaat u alles direct online op in uw eigen digitale map.

Controlerende instanties: u kunt snel en makkelijk toegang geven
tot gegevens inclusief de genomen acties bij calamiteiten.

Efficiënt en makkelijk: u prikt de insteeksensor in het te meten
product en de stabiele temperatuur wordt automatisch verstuurd naar
uw digitale map.
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SITiX
Draadloze temperatuurvoeler
(Bluetooth) met slimme app en
online klantportaal
VOORBEELD VAN EEN RAPPORTAGE
Woensdag 11 maart 2020 - woensdag 11 maart 2020
bedrijf: demo
uitgevoerd door demo
Product

Categorie Soort Datum/ tijd

SOEP
warm
VLEES
koud
DIEPVRIES vries

locatie: Sniep 83

metingen
Temp Verdeeltijd (min)

11-03-2020 10:12 so,1•c o
11-03-2020 10:19 4,1 'C 0
11-03-2020 10:15 -10,S'C 0

1112 AJ,

Diemen

Houdbaar Ondernomen actie

Te koud, opnieuw opwarmen tot min. 65 graden
Retour leverancier, Temp te warm

Voordelen van de draadloze temperatuurvoeler met app en online portaal:
✓ Kostenbesparend: u bespaart op papier, energie en tijd.
✓ Eenvoudig informatie verzamelen en delen: vanuit een centrale plek volgt u de gegevens van
meerdere locaties en deelt deze snel met collega's of controlerende instanties.
✓ Controleert en ondersteunt medewerkers: de app waarschuwt als een meting niet wordt
uitgevoerd en ondersteunt de medewerkers bij metingen.
✓ Efficiënt en eenvoudig: via de app bekijkt u de automatisch online opgeslagen meetgegevens waar
en wanneer u wilt.
✓ Maakt verbeterpunten inzichtelijk: meetgegevens zijn eenvoudig te vergelijken en waar nodig
te verbeteren. De app analyseert meetgegevens.
✓ Kwaliteit en klantvriendelijke service: u kiest voor ervaring, innovatie en deskundigheid.

Kiest u voor dit concept van draadloze temperatuurmeting en registratie, dan ontvangt u de hygiënische Bluetooth
temperatuurvoeler, toegang tot de App en een klantspecifiek
online portaal.
Bent u benieuwd naar de voordelen van de draadloze temperatuurvoeler met app en online
portaal voor uw bedrijf? Onze medewerkers helpen u graag verder! Bel naar het Langkamp
Technology telefoonnummer 0343-595410 of mail naar: info@ltbv.nl
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