
Dujų balionus valdyti lengva, efektyvu ir saugu, kai naudojatės ACCURA® dujų balionų valdymo paslauga. 
Mes siūlome paprastą internetinę paslaugą, kuri leidžia jums stebėti ir naudoti informaciją apie dujų balionus 
visoje savo įmonėje. 

Jau keletą metų kiekvienam balionui AGA montuoja identifikavimo žymas, kurios naudojamos kasdienėje 
veikloje. Tai leidžia stebėti balionus, jei reikia, ir jūsų įmonėje. Naudodamiesi šiomis žymomis ir informacija, 
registruota ACCURA® paslaugoje, galite lengvai pasiekti ir tvarkyti išsamius duomenis apie kiekvieną balioną. 
Ir ne tik tai. Aktyviai naudodamiesi ACCURA® dujų balionų valdymo paslauga žinosite, kad turite reikiamą 
kiekį balionų, reikalingų jūsų verslui. ACCURA® dujų balionų valdymo paslauga garantuoja geresnį ir taupesnį 
balionų naudojimą, taip pat aukštesnio lygio kokybę ir saugą.

Identifikavimo žyma ar mikroschema ant baliono yra kaip pirštų atspaudai, ji aiškiai rodo visą baliono ciklą. 
Mikroschema nuskaitoma pildant balioną, jį pristatant ir, žinoma, grąžinant atgal į mūsų sandėlį. Vėl ir vėl. 
Atskirų balionų valdymas yra dalis pagrindinės AGA veiklos, dėl kurios ACCURA® dujų balionų valdymo 
paslauga yra prieinama visiems klientams – ir stambiems, ir smulkiems. Šiandien ACCURA® paslauga naudojasi 
daugelis įvairių pramonės šakų, atsižvelgiama į savo klientų poreikius. Norint nustatyti, ar ACCURA® dujų 
balionų valdymas  yra tinkamas pasirinkimas, verta užduoti sau šiuos klausimus:

 →  Ar jūsų įmonės tikslas yra mažinti bendras dujų balionų saugojimo, tvarkymo ir naudojimo išlaidas?
 →  Ar nesate tikri, kiek balionų reikėtų užsisakyti ir turėti po ranka?
 →  Ar norite gauti naudos mažindami sąnaudas, ieškodami optimalios pusiausvyros tarp nuomos sutarčių ir 

kasdienės nuomos?
 →  Ar ieškote būdų, kaip padidinti savo įrangos saugos lygį? 
 →  Ar anksčiau turėjote problemų dėl prarastų arba sumaišytų balionų?
 →  Ar naudojate toksines arba kitas pavojingas dujas?
 →  Ar naudojate dujas, kurios turi nustatytą galiojimo laiką?
 →  Ar reikia perskirstyti dujų balionų išlaidas tarp skirtingų padalinių?

Jei į kurį nors iš pirmiau nurodytų klausimų bent vienas atsakymas yra teigiamas, tada ACCURA® dujų balionų 
valdymas yra tinkamas sprendimas. Išsami informacija apie kiekvieną balioną saugoma elektroniniu būdu, o 
ACCURA® paslauga supaprastina jūsų balionų atsargų valdymą.

Gausite šį tą daugiau nei balionų stebėjimas. Automatiškai sugeneruotuose pranešimuose yra, pavyzdžiui, 
naujausia informacija apie atsargų dydį, vidutinį balionų sunaudojimą, balionų apyvartą, galiojimo datas, dujų 
suvartojimą ir kainas.

Kas yra ACCURA® dujų 
balionų valdymas?

Ar ACCURA® dujų balionų 
valdymas yra tinkamas 

sprendimas?

Optimizuokite savo dujų balionų atsargas. 
Valdykite jas ir taupykite lėšas.

 → ACCURA® dujų balionų valdymas.

® ACCURA The Linde Group registruotas prekinis ženklas.



Kokia nauda?

 

 
 
 
 

Kaip viskas vyksta?

Ko reikia, norint pradėti 
naudotis paslauga?

Didesnis produktyvumas
 →  Stebimas ir optimizuojamas balionų suvartojimas
 →  Mažiau laiko vidaus administravimui 

Didesnis saugumas
 → Mažesnis balionų skaičius įmonėje
 → Nepaprastosios padėties atveju nedelsiant aptinkami pavojingi balionai 

Mažesnės išlaidos
 → Mažiau prarastų dujų balionų ir atitinkamų išlaidų
 → Geresnė pusiausvyra tarp nuomos sutarčių ir kasdienės nuomos
 → Geresnė išlaidų kontrolė dėl skaidrumo ir perskirstytų išlaidų 

Kokybė ir atsekamumas
 → Išsamios ataskaitos ir informacijos rodymas ekrane arba failų atsisiuntimas
 → Atskirų balionų, naudojamų įvairiais gamybos etapais, stebėjimas

AGA turi išsamią informaciją apie kiekvieną balioną ir stebi visą tiekimo grandinę. Darbas su šia informacija 
yra dalis mūsų kasdienio verslo. Su ACCURA® dujų balionų valdymo paslauga taip pat gausite prieigą prie 
šios vertingos informacijos per internetą. Atsižvelgdami į jūsų poreikius, galime pasiūlyti jums tinkamiausią 
sprendimą – nuo kelių balionų stebėjimo, sudėtingesnių situacijų valdymo keliose darbo vietose, iki galimybės 
stebėti, kur yra jūsų balionai ir kas atsakingas už jų išlaidas. Kiekvienąkart, kai AGA keičia balionus arba 
registruojamas jų vidinis perkėlimas, ACCURA® svetainė automatiškai atnaujinama, taip užtikrinant, kad visada 
turėsite prieigą prie naujausios ir tiksliausios informacijos apie balionus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jei turite kompiuterį ir interneto prieigą, tereikia kreiptis į AGA prekybos atstovą. AGA specialistai padės Jums, 
pritaikydami sistemą prie jūsų įrenginių ir išskirtinių reikalavimų. 
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