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DESCUBRA
SAPPHIRE

Realize remotamente a gestão da sua lavandaria comercial
OPL Girbau

SAPPHIRE.GIRBAU.COM

COMO FUNCIONA SAPPHIRE
Uma única Sapphire Connectivity Box é capaz de
disponibilizar conectividade a todas as máquinas
Girbau da sua lavandaria.
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Este dispositivo liga imediatamente a sua lavandaria à
nuvem Sapphire onde a informação é processada.

Através da plataforma web Sapphire, poderá
fazer o acompanhamento, gerir e configurar a sua
lavandaria.
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
ACOMPANHAMENTO
DA SUA LAVANDARIA
Visualize os indicadores personalizados por si,
para com um simples golpe de vista saber se a sua
lavandaria funciona corretamente ou se necessita
da sua atenção.

MINIMIZE OS SEUS CUSTOS
OPERACIONAIS
Com os relatórios predefinidos, pode analisar
como trabalha a sua lavandaria e empreender
ações para otimizar os seus fluxos de trabalho.
Ser conhecedor dos programas mais utilizados.
Pode utilizá-los para poder atribuir estes
programas a clientes, áreas do seu negócio ou
simplesmente mostrar as tipologias de tecido
processado.

REDUZA OS TEMPOS DE
INATIVIDADE
Visualize em tempo real o estado de cada uma
das suas máquinas e consulte em caso de alarme,
informação pormenorizada, causa e possível
solução.

VISUALIZE E CONTROLE
COM O MODO TV
A EVOLUÇÃO DOS CICLOS
O modo TV irá permitir-lhe visualizar em tempo
real a evolução dos ciclos das suas máquinas com
informação pormenorizada sobre temperatura,
nível de água e fases de ciclo. Permite também
configurar condições de ciclo como, por exemplo,
o cumprimento da desinfeção térmica ou de uma
boa centrifugação.

Sapphire para gerir a sua lavandaria comercial OPL
Produção em kg

Pormenores do ciclo

Verifique rapidamente, em tempo real ou
acedendo ao histórico, a quantidade de kg de
lavagem/secagem comparado com a média
dos últimos 30 dias.

Analise a evolução do nível da água, a
temperatura e as fases dos ciclos. Configure
indicadores visuais de condições para
visualizar, por exemplo, se as condições de
desinfeção térmica ou uma boa centrifugação
foram devidamente obtidas.

Relatório de atividade
Uma série de relatórios habilitados na
Sapphire permitem detectar as ineficiências
operacionais da sua lavandaria. Implemente
medidas para maximizar a sua produção e
reduzir os custos.

Alarmes da máquina
Conheça o tempo de inatividade de uma
máquina. Consulte um histórico de alarmes,
causas e possíveis ações para poder
solucioná-los. Configure e receba uma
notificação de aviso, via SMS e/ou e-mail,
quando um alarme selecionado for ativado.

Estado da máquina
Verifique se as suas máquinas estão
disponíveis, a funcionar, à espera de descarga,
desligadas, fora de serviço ou com alarme
ativado.

Manuais de instruções

Objetivos
Marque os seus objetivos para a sua
lavandaria. Este indicador irá permitir-lhe,
com um simples golpe de vista, saber se a sua
lavandaria está a render conforme o previsto.

Relatórios de
programas utilizados
Controle, máquina por máquina, todos os
programas executados num período de
tempo. Estes programas podem identificar
clientes, área do seu negócio ou simplesmente
mostrar as tipologias de tecido processado.

Contate o serviço
técnico
Em caso de alarme em uma máquina ou
para qualquer outra necessidade, entre em
contato diretamente com o serviço técnico,
telefonicamente ou por correio eletrônico.

Consulte de forma fácil os manuais específicos
de cada modelo das suas máquinas para tirar
o maior proveito das suas funcionalidades.
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Personalize os
indicadores mais
importantes
e visualize de
forma rápida se
a sua lavandaria
está a render
conforme as suas
expectativas.

Controle em
tempo real e
desde qualquer
lugar, se as suas
máquinas estão
operacionais.

Visualize se
existem alarmes
ativados e
consulte os
pormenores,
as causas e as
possíveis ações
para poder
resolvê-los.
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Consulte, por dia,
semana e mês,
a evolução e a
produção da sua
lavandaria.

Analise a
atividade
diária das suas
máquinas. A
análise deste
relatório irá
permitirlhe
detectar
ineficiências
operacionais na
sua lavandaria.

Revise
informação
pormenorizada
sobre o nível
de água,
temperatura e
fases de cada
ciclo. Mediante
condições,
controle por
exemplo, a
desinfeção
térmica.
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A Girbau é uma empresa multinacional que consolidou a sua
posição como um dos grupos líderes mundiais na fabricação de
soluções inovadoras para o mundo da lavanderia. O objetivo da
Girbau é criar o máximo valor para os seus clientes, visando apoiálos em seu crescimento profissional. A comunidade Girbau fornece
soluções simples e confiáveis que são capazes de oferecer para
seus clientes rentabilidade, inovação e sustentabilidade.
Com mais de 60 anos de experiência como fabricante de
equipamentos de lavagem e secagem, a Girbau fornece a mais
ampla oferta de soluções de lavanderia comercial, industrial e de
autosserviço do mundo para atender suas necessidades individuais
de produtividade e eficiência.
Nossa meta é disponibilizar o serviço e a comunidade de que você
precisa para tornar seu negócio especial. Isso faz com que nosso
compromisso vá muito mais além da simples venda de máquinas e
estamos dispostos a fazer um esforço a mais. Além disso, queremos
ajudá-lo a cuidar do meio ambiente e a inovar para a próxima
geração.
Sabemos que estas metas são muito altas, mas a Girbau pode
atingi-las com sua colaboração. Ajude-nos a levar a sua lavanderia
muito mais além. Entre em contato hoje mesmo!

O futuro
é agora!
GIRBAU.COM
LAUNDRY BEYOND LAUNDRY

