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O que é o ACCURA® 
Liquid Management?

ACCURA® Liquid Management (ALM).
Gestão on-line de gases liquefeitos.

ACCURA® Liquid Management é um novo serviço que a Linde oferece aos seus clientes. Através de um sistema 
monitorizado instalado no tanque, poderá controlar o seu consumo de gases liquefeitos, de uma forma simples  
e fácil sem necessidade de verificar regularmente os limites do tanque para gerir as suas encomendas. O sistema 
permite-lhe aceder on-line aos dados atualizados de consumo e de fornecimento sempre que desejar.

– Serviço acessível através da internet
– Ligação segura e personalizada com nome de utilizador e password
– Histórico de dados do seu consumo de gases
– Possibilidade de comparar entre dois períodos de consumo
– Indicação de datas de fornecimento de gases e volumes abastecidos por tanque
– Disponível também para tanques sem telemetria

→	 Maior	fiabilidade	da	informação
– Todos os dados sobre os tanques de gases liquefeitos estão armazenados num único sistema
–  Possibilidade de associar facilmente fornecimentos e faturas de um determinado período de tempo

→	 Minimizar	o	risco	de	falta	de	produto
–  Possibilidade de compilar a informação de consumo do tanque de gases liquefeitos

para diversas áreas da empresa
– Controlar o nível dos tanques e encomendar confortavelmente os próximos fornecimentos
– Melhor gestão dos consumos evitando ruturas inesperadas na produção
– Visualização on-line da evolução do consumo de gases
– Acessibilidade pela Internet 24 horas por dia, 7 dias por semana

Principais características

Vantagens
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Detalhes da informação
mais importante

Informação de fornecimentos: Informação de consumos:

Encomendas em aberto: Diagrama do nível do tanque:

Necessita apenas de um computador e uma ligação à internet. Uma vez solicitado o acesso ao serviço 
receberá o seu nome de utilizador e password. O nosso serviço também inclui um manual de utilizador, 
onde poderá encontrar de forma rápida e fácil as instruções de funcionamento do sistema. Em caso de 
dúvida ou se necessitar de assistência, o nosso pessoal técnico estará à sua disposição.

O que é necessário para  
iniciar o serviço?


