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COM FUNCIONA SAPPHIRE

Una sola Sapphire Connectivity Box és capaç de 
dotar de connectivitat totes les màquines Girbau 
de la vostra bugaderia. 

Aquest dispositiu connecta immediatament la 
vostra bugaderia al núvol Sapphire on es processa 
la informació.

A través de la plataforma web Sapphire, podreu 
fer el seguiment, gestionar i configurar la vostra 
bugaderia.

Laundry Management & Connectivity
Laundry Management & Connectivity

Laundry Management & Connectivity

ED460 PB3221



SEGUIMENT  
DE LA VOSTRA BUGADERIA
Visualitzeu els indicadors que heu personalitzat 
i, amb un simple cop d'ull, sapigueu si la vostra 
bugaderia funciona correctament o si li cal la 
vostra atenció.

BENEFICIS PRINCIPALS

MINIMITZEU ELS COSTOS   
OPERATIUS
Amb els informes preestablerts, podeu analitzar 
com treballa la vostra bugaderia i emprendre 
accions que optimitzin els fluxos de treball. 
Conegueu els programes més utilitzats. Utilitzeu-
los per poder atribuir aquests programes a clients, 
a zones del vostre negoci o simplement per tenir 
visibilitat de les tipologies del teixit processat.

VISUALITZEU I CONTROLEU  
AMB EL MODE TV L'EVOLUCIÓ 
DELS CICLES
El mode TV us permetrà veure en temps real 
l'evolució dels cicles de les vostres màquines amb 
el detall de temperatura, nivell d'aigua i fases de 
cicle. També us permetrà configurar les condicions 
de cicle, com per exemple: que s'acompleixi 
la desinfecció tèrmica o que es realitzi un bon 
centrifugat.

REDUÏU ELS TEMPS  
D'INACTIVITAT
Visualitzeu en temps real l'estat de cadascuna 
de les vostres màquines i, en cas d'aparèixer 
una alarma, consulteu-ne els detalls, la causa i la 
solució possible.
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Sapphire per gestionar la vostra bugaderia comercial OPL

Producció en kg

Comproveu ràpidament, en temps real o 
accedint a l’històric, la quantitat de kg de 
rentat/assecat en comparació amb la mitjana 
dels darrers 30 dies. 

Informe d’activitat

Una sèrie d’informes habilitats a Sapphire 
us permetran detectar les ineficiències 
operatives de la vostra bugaderia. 
Implementeu mesures per maximitzar-ne la 
producció i reduir-ne els costos.

Alarmes de la 
màquina

Conegueu el temps d’inactivitat d’una 
màquina. Consulteu l’historial d’alarmes, les 
causes i les accions possibles per resoldre-
les. Configureu i rebeu una notificació 
d’avís, per sms o per correu electrònic, quan 
s’activi una alarma seleccionada.

Estat de la màquina

Verifiqueu si les màquines estan disponibles, 
en funcionament, pendents de descàrrega, 
desconnectades, fora de servei o amb una 
alarma activa.

Manuals d’instruccions

Consulteu fàcilment els manuals específics de 
cada model de màquina per treure el major 
profit de les seves funcionalitats.

Detall de cicle

Analitzeu l’evolució del nivell d’aigua, de 
la temperatura i de les fases dels cicles. 
Configureu indicadors visuals de condicions 
per veure, per exemple, si s’han donat les 
condicions de desinfecció tèrmica o un bon 
centrifugat.

Objectius

Marqueu els vostres objectius per a la vostra 
bugaderia.  
Aquest indicador us permet saber, amb un 
simple cop d’ull, si la vostra bugaderia rendeix 
segons les previsions.

Informes de 
programes utilitzats

Controleu màquina per màquina tots els 
programes executats en un període de temps. 
Aquests programes us permeten identificar 
clients, zones del negoci o simplement tenir 
visibilitat de les tipologies del teixit processat.

Contacteu el servei 
tècnic

En cas d’alarma en una màquina, o de 
qualsevol necessitat, poseu-vos en 
contacte directament amb el servei tècnic, 
telefònicament o mitjançant el correu 
electrònic.
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Controleu en 
temps real des 
de qualsevol lloc, 
si les màquines 
estan operatives.

Personalitzeu 
els indicadors 
més importants 
i visualitzeu de 
forma ràpida si la 
vostra bugaderia 
rendeix segons 
les vostres 
expectatives.

Visualitzeu si 
teniu alarmes 
actives i 
consulteu-ne 
els detalls, les 
causes i les 
accions possibles 
per resoldre-les.
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Analitzeu 
l’activitat diària 
de les vostres 
màquines. 
L’anàlisi d’aquest 
informe us 
permetrà 
detectar 
ineficiències 
operatives de la 
vostra bugaderia.

Consulteu, per 
dia, setmana i 
mes, l’evolució 
i la producció 
de la vostra 
bugaderia.

Reviseu en detall 
el nivell d’aigua, 
la temperatura i 
les fases de cada 
cicle. Mitjançant 
les condicions, 
controleu, per 
exemple, la 
desinfecció 
tèrmica.



GIRBAU.COM

Girbau is a multi-national corporation that has cemented its 

position as one of the global leading groups in the manufacture of 

innovative solutions for the world of laundry. The goal of Girbau 

is to create maximum value for its customers, supporting them in 

their professional growth. The Girbau community supplies simple, 

dependable solutions that offer its clients profitability, innovation 

and sustainability.

With more than 60 years of experience as a manufacturer 

of washing and drying equipment, Girbau provides the most 

comprehensive offering of commercial, industrial, and vended 

laundry solutions in the world to meet your individual productivity 

and efficiency needs. 

We want to provide the service and community you need to make 

your business special. That takes commitment beyond selling 

machines, and we’re willing to walk the extra mile. And beyond all 

that, we want to help you care for the environment and innovate for 

the next generation. 

These are tall orders, but Girbau can fill them with your help. Help us 

take laundry beyond laundry. Get in touch today!

The future  
is now


