
Følger du med på gassforbruket ditt regelmessig? Er du klar over hvordan endringer i arbeidsmetodene dine 
påvirker gassforbruket? Hvis du svarer ”nei”, kan det være fordi informasjonen du behøver foreløpig har 
vært vanskelig å få tak i eller er i et uegnet format. Det finnes en løsning på dette. ACCURA® gasstjenester for 
flytende gasser er en av Lindes internettjenester. Denne tjenesten gir deg mulighet til å utvikle og styre 
forbruket av flytende gasser. Den gir deg oppdatert informasjon om levering og forbruk av flytende gass, 
uavhengig av tid eller sted.

For noen firmaer kan produksjonen være totalt avhengig av gassleveranser. For andre kan det å plutselig gå 
tom for gass skape farlige situasjoner. Uavhengig av hvor viktig flytende gass er for firmaet ditt, vil ACCURA® 
gasstjenester alltid gi deg en rask oversikt over ditt gassforbruk. Du velger hvilken periode du ønsker å se 
på. Ved å sammenligne to perioder kan du se hvordan forbruket varierer over tid. Du kan også sammenligne 
gassforbruket med forbruket av andre produksjonsmidler for å se om gassene brukes effektivt.

All nødvendig informasjon er tilgjengelig online. Rapportene som er inkludert i ACCURA® gasstjenester gir 
informasjon om for eksempel gassleveringsdatoer og hvor mye som leveres. Tjenesten viser informasjon om 
den perioden du velger. En oppsummering av hvor mye gass en viss driftsenhet forbruker er bare et par klikk 
unna. Dette eliminerer behovet for tidkrevende arkivering, og du vil ikke lenger behøve å skille mellom filer 
for gasskjøp, gassbudsjettering og regnskap. Du kan bare forestille deg hvor mye tid dette vil spare deg for.

ACCURA® gasstjenester for flytende gasser gjør det lett å samle informasjon for inspeksjoner og 
innhente oppdatert statusinformasjon for personer med ansvar for miljø- og kvalitetsspørsmål. Å sjekke 
lagringskapasiteten til gasstankene og å finne riktig ansvarlig person tar praktisk talt ingen tid. I farlige 
situasjoner kan du også raskt informere brannvesenet om hvor mye gass som er i hver tank. ACCURA® 
gasstjenester for flytende gasser har også blitt brukt med hell av enkelte Lindes kunder for å avdekke 
uvanlig gassforbruk og finne lekkasjer. Kontakt din lokale salgsrepresentant for å finne ut mer om ACCURA® 
gasstjenester for flytende gasser.

Kontroll på 
gassforbruket 

All informasjon  
lett tilgjengelig

Hvordan kan ACCURA® 
gasstjenester hjelpe deg?

Få bedre oversikt. Ha kontroll på gassforbruket 
til produksjonen din.

→ ACCURA® gasstjenester for flytende gasser.

Ju
ni

 2
02

0 
– M

N

Linde Gas AS, www.linde-gas.no

ACCURA® er et registrert varemerke i Linde plc. 




