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Optimize edilmiş tesis işletimi için yönlendirmeli içgörüler
sağlayacak bilgileri içeren ve yasal limitlere uyum, verimlilik,
cihaz bakımı, numune alma ya da kayıt sırasında yapılan
hatalarda karşılaşılan belirsizliklere çözüm sunacak eksiksiz
bir “water intelligence system” (akıllı su yönetim sistemi)
sayesinde elde edeceğiniz zaman ve maliyet tasarrufu ile
iç rahatlığını düşünün.
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• Claros Collect

Hach®, 70 yıldan uzun cihaz uzmanlığı ile 25 yıllık yazılım
geliştirme deneyimini bir araya getirerek verilere her yerden
erişmenize ve Instrument Management (Cihaz Yönetimi),
Data Management (Veri Yönetimi) ve Process Management
(Proses Yönetimi) olmak üzere, üç kritik alanda kararları
iyileştirmenize yardımcı olur.

Claros
Data Management
Veriler tek başına olduğunda uyumluluk sağlamayı veya maliyet azaltmayı garantilemez.
Eyleme geçmeyi sağlayacak içgörüler gibi
önemli bilgilere kolayca erişebilmeniz gerekir.
Optimizasyon ve uyumluluk sorunları açısından fark yaratacak olan, bu bilgilerdir.

Claros Collect, her zamanki gibi beklemenize
gerek kalmadan, saha verilerine erişim sağlar ve kağıt üzerinde veri toplamayla ilişkili
hataların birçoğunu ortadan kaldırabilir. Sezgisel, okunaklı arabirim ile verilerinize masaüstü
bilgisayarınız, mobil cihazınız veya tabletinizden anında erişin.

CLAROS DATA MANAGEMENT

Claros Data Management
Claros Collect
Saha verilerini beklemekten sıkıldınız mı?
Sezgisel, okunaklı arabirim ile verilerinize masaüstü bilgisayarınız, mobil cihazınız veya tabletinizden anında erişin.
Toplama kaynağında verilerinizi birleştirin ve hataları azaltın.
Sahada bağlanabilirlik sorunları mı yaşıyorsunuz?
Claros Collect, cihazlarınız bağlanabilir olmadığında bile
verileri kaydedip saklamanıza imkan tanır ve İnternet
bağlantısı olduğunda bu verileri otomatik olarak sunucuyla
senkronize eder.

Hach Servis Ortaklıkları

Daha fazla bilgi için
tr.hach.com/service adresini ziyaret edin

Belirsizliği ortadan
kaldırın. Güveni artırın.
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Claros’un gücünü keşfedin.
Daha fazla bilgi için
hach.com/claros adresini
ziyaret edin
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Hach olarak, sorunların tesisinize özgü olduğunu anlıyoruz.
Hach ürününüz için bakım ve destek alma konusunda içinizin
rahat etmesine yardımcı olacak Hach Servis Ortaklıklarını
geliştirdik. Konu ister kaynak eksikliği, ister uyumluluk sorunları
veya öngörülebilir bütçeleme ihtiyacı olsun, özgün ihtiyaçlarınıza uygun programlarımız mevcuttur.

