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Laundry Management & Connectivity

DESCUBRA
SAPPHIRE

Realize remotamente a gestão da sua lavandaria
autosserviço 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
DO SEU NEGÓCIO
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.

MAXIMIZE OS SEUS GANHOS
Graças a uma série de relatórios predefinidos,
pode analisar as faixas horárias em que a
sua lavandaria tem menos tráfego, para
poder assim tomar decisões sobre possíveis
promoções. Ser conhecedor dos programas e
as opções extras menos utilizadas e otimizar o
preço para maximizar os seus ganhos.

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

POUPE EM DESLOCAMENTOS
DESNECESSÁRIOS
Mediante as ações de ativar programa e
colocar a máquina fora de serviço, solucione
remotamente as incidências que possam ter os
seus clientes de qualquer lugar.

Sapphire para gerir a sua
lavandaria de autosserviço
Faturamento
Controle remotamente o faturamento da sua
lavandaria em tempo real e com histórico.
O cálculo é realizado conforme os preços
introduzidos por máquina e programa.

Produção por ciclos
Verifique em tempo real, o faturamento e
número de ciclos da sua lavandaria, ou mesmo
por cada máquina. Compare-os com a média
histórica dos ciclos ou faturamento.

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
Consulte de forma fácil os manuais específicos
de cada modelo das suas máquinas para tirar
o maior proveito das suas funcionalidades.

Ativar Programa

Colocar máquina fora
de serviço
Poupe deslocamentos desnecessários.
Sapphire irá permitir-lhe colocar fora de
serviço remotamente uma máquina que não
lhe interessa que seja usada, evitando assim
futuros problemas. De forma remota, também
poderá colocar a mesma máquina em serviço
novamente.

Objetivo de ciclos e
faturamento
Estabeleça os objetivos da sua lavandaria para
verificar se o seu negócio rende conforme as
suas expectativas.

Relatórios de
programas utilizados
Conheça os programas e as opções extras
mais utilizadas pelos seus clientes. Analise
máquina por máquina e/ou conforme um
período de tempo, para tirar o melhor
proveito do seu negócio. Crie a partir daí, a
estratégia de preços para maximizar os seus
lucros.

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.

Poupe deslocamentos desnecessários.
Sapphire irá permitir-lhe ativar remotamente
um programa de lavagem, secagem ou
centrifugação para o seu cliente de forma
gratuita.
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Personalize os
indicadores mais
importantes
e visualize de
forma rápida se
o seu negócio
está a render
conforme as suas
expectativas.

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

Consulte
informação
detalhada sobre
o alarme, as
causas e as
possíveis ações
para poder
resolvê-los.

Visualize
graficamente,
por dia, semana
e mês, a
evolução do
seu negócio
em ciclos e
faturamento.
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Consulte as
horas de pico e
as horas vale da
sua lavandaria.
Empreenda
ações
promocionais
para incentivar
a afluência de
clientes nas
horas onde
exista menos
atividade.

Conheça os
programas mais
utilizados e
analise se pode
aumentar o seu
preço.
Revise que
opções
adicionais estão
a ser menos
utilizadas e
incentive a sua
utilização para
maximizar os
seus lucros.

Visualize the
most important
information from
the Sapphire
Payment Kiosk.

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
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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.

