


Onze Values

Innovation

QualityPartnership



Ons product

Knowing the information ‘by a push on the button’
between your clients, your data and the usage,

That’s our business!



Ons product

2 mogelijkheden van gebruik       

Eigen gebruik Gebruik bij klanten

• Automatische melding van volume, 

hoeveelheid, temperatuur, etc.

• Vanop afstand controleerbaar

• Optimalisatie van gebruik

• Geen halve vullingen meer = 

logistieke optimalisatie

• Automatische aanvulling of ophaling

• Controle voor uw klant inzake zijn

verbruik

• Optimalisatie aanvulling vs cashflow

• Geen ruimte voor aanvulling door 

concurrentie



Ons product

2 modellen       

220V voeding Batterij voeding

• Voor vaste tanks die nooit

verplaatst worden.

• Electriciteitspunt in de omgeving

• Meerdere data per dag

• Standaard uitvoering of Atex

• 5 jaar life time batterij

• Ideaal voor alle tanks

• Voor tanks of flessen die geen

electriciteitspunt in de omgeving

hebben

• Geen installatie, 5 min ..

• Standaard uitvoering of Atex



Ons product

All in One : 1 compleet product         
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Ons product
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Reporting vanop elke device

• PC  - Laptop  - Tablet  - Smart phone



Reporting vanop afstand

• Vanop elk moment

• Vanaf elke plaats

• Bijsturing en interventie mogelijk

• Real time statistics

• Geen software installatie nodig, in the cloud



Reporting vanop afstand
Global view



Reporting vanop afstand
Detail quick view



Reporting vanop afstand
Forecast - verbruik view



What can we do for you
Doel

• Meting van liquids en gassen in de tanks en flessen

• Accurate meting die dagelijkse schommelingen in beeld

brengt

• Optimalisatie van gebruik

• Detecteren van lekken

• Gestructureerd werken anno 2016



What can we do for you
Voordelen

• Vanop afstand meetbaar

• Geen controle ter plaatse meer nodig

• Optimalistie van tijd en verplaatsingen

• Forecast van leegte op basis van verbruik /aanvullingen

• Klant hoeft niet meer zelf te bellen

• Ophalingen gebeuren automatisch en voor volle tanks

• ...


