Enemmän aikaa

NSnappy® – digitaalinen omavalvontapalvelu
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SÄÄSTÄT AIKAA AUTOMATISOIMALLA
OMAVALVONNAN RUTIINIT – KESKITYT
ASIAKKAIDEN PALVELEMISEEN

Automaattinen ja digitalisoitu
valvonta vapauttaa työntekijät
ylimääräisiltä paperitöiltä.

RUOKA- JA ASIAKASTURVALLISUUDEN
HELPOMPAA SEURANTAA – TEET ARJEN

NSnappy® muistuttaa lainvaatimista omavalvonnan tehtävistä ajantasaisesti. Kriittisten pisteiden kautta keittiön

VASTUULLISUUSTEKOJA

ruokaturvallisuuden tasoa voidaan seurata aina kuorman
saapumisesta loppuhävikkiin.

EI ENÄÄ HAJANAISIA MERKINTÖJÄ PAPEREILLE
JA NIIDEN TALLENTAMISIA MAPPEIHIN – SILKKAA
SELKEYTTÄ JA KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ

Prosessien digitalisointi helpottaa paitsi seurantaa,
myös tehostaa toimintaa ja kannustaa kehittämään
prosesseja.
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NSnappy® palvelupaketit
OMINAISUUDET

NSNAPPY®

M

NSNAPPY®

S

NSNAPPY®

XS

NSnappy® päälaiteriippumaton verkkopalvelu

NSnappy® Sense älykäs pistomittari ruokatuotteiden nopeaan
sisälämpötilan ja pintalämpötilan mittaamiseen
NSnappy® vakiomuotoinen digitaalinen omavalvontasuunnitelma
– eroon kynästä ja paperista
NSnappy® Hub -tukiasema kerää mittaustiedot ja välittää ne pilveen

NSnappy® asiakastuki klo 8–16

NSure-elinkaaripalvelu jatkuva takuu tuotteista ja ylläpidosta

Vakiomuotoinen Kiilto Pro HygiNet® -hygieniasuunnitelma*

Lisämaksusta

PAKETTIEN YLIVERTAISET HINTAEDUT LÖYDÄT KIRJAUTUMALLA OMILLA ASIAKASTUNNUKSILLASI KESPRONETIIN.

* Lakisääteiset velvoitteet saat hoidettua vaivattomasti digitaalisen Kiilto Pro HygiNet® -ratkaisun avulla, esim.
käyttöturvallisuus- ja tuotetiedotteista on aina viimeisin versio saatavilla. Kiilto Pro HygiNet® -palvelusta löytyvät
yksityiskohtaiset puhdistus- ja menetelmäohjeet eri kohteista ja prosesseista. Kiilto Pro HygiNet® -palvelusta
löytyvät ohjevideot ja webinaarit sekä tulevat koulutukset.

Lisätietoa NSnappy®-palvelusta: kespro.com

Älykkäät NSnappy® IoT-mittalaitteet
NSnappy® Sense
-piikkilämpömittari
•

Elintarvikkeiden sisälämpötilojen nopea
näytemittaus

•

Käynnistä laite napista ja osoita sillä
mitattavaa tuotetta

•

Näet heti mittaustuloksen ohjelmassa

•

Laite ei käytä Bluetooth-teknologiaa, joten
yhteensopivuusongelmia mobiililaitteiden kanssa ei ole.

NSnappy® Hub -tukiasema
•

Langattomien mittalaitteiden tiedot
välittyvät pilvipalveluun tukiasemien kautta

•

Ulkopuolista verkkoyhteyttä ei tarvita,
sisältää SIM-kortin ja mobiilidatayhteyden

Räätälöi sopiva NSnappy® PLUS -palvelupakettisi
NSnappy-tuoteperheeseen on saatavilla lisäksi joukko muita älykkäitä IoT-mittalaitteita,
joiden avulla voit huolehtia muun muassa pikajäähdytyksestä, astianpesukoneiden lämpötilaprofiilista ja pintojen puhtaudesta sekä erilaisten säilytystilojen jatkuvasta lämpötilanvalvonnasta. Kysy lisää omalta myyjältäsi!

Lisätietoa NSnappy®-palvelusta: kespro.com

