
Å ha oversikt på gassflasker er enkelt, effektivt og sikkert når du bruker ACCURA® gasstjenester for flasker. Vi 
tilbyr en enkel webbasert tjeneste som gir deg mulighet til å optimalisere flaskebeholdningen og redusere 
gasskostnadene. 

I flere år har Linde utstyrt hver flaske med et ID-merke som avleses i vår daglige drift. Dette gjør det 
mulig å spore flasken, om nødvendig også innenfor ditt produksjonsområde. Ved hjelp av merkingen og 
informasjonen som er registrert i ACCURA® gasstjenester kan du enkelt få tilgang til og vedlikeholde detaljert 
informasjon om hver enkelt flaske. Og ikke bare det, ved å bruke ACCURA® gasstjenster aktivt, vil du også 
forsikre deg om at du har riktig mengde flasker for din virksomhet. ACCURA® gasstjenester innebærer bedre 
utnyttelse og kostnadseffektivisering av flasker, samt bedre kvalitet og sikkerhet.

ID-merket, eller chipen, på flasken er som et fingeravtrykk som identifiserer flasken gjennom hele dens 
levetid. Chipen avleses når flasken fylles, når den leveres, og selvsagt når den returneres fra deg og går inn 
på vårt produksjonssted igjen. Om og om igjen. Individuell flaskekontroll er en av Lindes kjernevirksomheter, 
noe som gjør ACCURA® gasstjenester for flasker tilgjengelig for alle kunder, både store og små. I dag brukes 
ACCURA® gasstjenester av mange forskjellige bransjer for å løse en rekke forskjellige kundebehov. Vurderer 
du om ACCURA® gasstjenester  er det riktige valget for deg, still deg selv følgende spørsmål:

→ Er det å redusere totalkostnadene for lagring, håndtering og bruk av flaskegasser et mål for selskapet ditt? 
→ Er du usikker på hvor mange flasker du bør bestille og ha i reserve?
→ Er det interessant å redusere kostnadene ved å finne den optimale balansen mellom bruksretter og dagleie? 
→ Ønsker du å forbedre sikkerhetsnivået i firmaet ditt? 
→ Har du hatt problemer med ”bortkomne” eller ”feilplasserte” flasker tidligere?
→ Bruker du giftige eller andre potensielt farlige gasser?
→ Håndterer du gasser som har en viss holdbarhet?
→ Har du behov for å fordele kostnadene for gassflasker til andre avdelinger?

Hvis svaret på noen av spørsmålene ovenfor er ”ja”, kan ACCURA® gasstjenester for flasker være akkurat den 
løsningen du behøver. Med detaljert informasjon om hver flaske lagret elektronisk, vil ACCURA® tjenester 
forenkle håndteringen av flaskebeholdningen din.

Med ACCURA® gasstjenester får du mer enn sporing av gassflaskene. Et utvalg automatisk genererte 
rapporter omfatter for eksempel oppdatert informasjon om beholdningsnivåer, gjennomsnittlig flaskesaldo, 
flaskerotasjon, holdbarhetsdato, gassforbruk og kostnader.

Hva er ACCURA® 
gasstjenster for flasker?

Er ACCURA® gasstjenester 
for flasker den riktige  

løsningen for meg?

Optimaliser din beholdning av gassflasker. 
Få kontroll og spar penger.

→ ACCURA® gasstjenester for flasker.



Hva er fordelene?

Hvordan fungerer det?

Hva behøver man for å 
starte tjenesten?

Økt produktivitet
→  Få kontroll og utnytt gassflaskene maksimalt 
→  Bruk mindre tid på intern administrering 

Økt sikkerhet
→ Reduser antall flasker på produksjonsstedet
→ Få oversikt på gassflasker umiddelbart i nødsituasjoner 

Reduserte kostnader
→ Reduser antall ”bortkomne” gassflasker og kostnader forbundet med dette 
→ Finn den beste balansen mellom bruksretter og dagleie
→ Økt kostnadskontroll ved hjelp av bedre oversikt og fordeling av kostnader 

Kvalitet og sporbarhet
→ Få detaljerte rapporter som kan vises på skjermen eller lastes ned som et regneark 
→ Spor individuelle flasker som brukes på forskjellige stadier av produksjonen

I Linde vil detaljert informasjon om hver flasker registreres og spores gjennom hele leverandørkjeden. Å 
jobbe med slik informasjon er en del av vårt daglige arbeid. Gjennom ACCURA® gasstjenester for flasker, vil 
du også få tilgang til denne verdifulle informasjonen over internett. Avhengig av dine behov, kan vi tilby deg 
en velegnet løsning - fra sporing av et par flasker til håndtering av mer komplekse situasjoner med flere 
interne produksjonssteder hvor du utfører interne overføringer for å holde oversikt over hvor flaskene dine 
er, og hvem som er ansvarlig for kostnadene. Hver gang Linde bytter ut flasker, eller interne overføringer 
lastes opp, vil ACCURA® gasstjenester oppdateres automatisk, slik at du alltid har tilgang til den seneste, 
mest nøyaktige informasjonen om dine gassflasker.

Hvis du har en pc/mobil og internettilgang, behøver du kun å kontakte din lokale salgsrepresentant. 
Profesjonelle Linde-ansatte vil vise deg hvordan systemet kan skreddersys til ditt firma og dine unike 
behov. Opplæringstimer og kontaktinformasjon til kundestøtten vil bli gitt for å sikre at du får mest mulig ut 
av tjenesten.
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ACCURA® er et registrert varemerke i Linde plc. 




