TankSense og eStock
Omkostningseffektivt, driftsikkert og robust

TankSense og eStock

TankSense – fjernpejling
og tyverisikring

TankSense og eStock,
fordelene er mange...
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

24 timers overvågning af dine tanke – minimerer risikoen for tyveri og lækage
Automatisk overvågning af systemet, der alarmerer dig ved lav tankbeholdning
Bedre mulighed for planlægning, der mindsker risikoen for tørløb i travle perioder
Kan automatisk genererer ordrer til din leverandør, så du altid er forsynet
Nemt at oprette alarmer i eStock og se historik over lagerbeholdning
Markedets højeste målenøjagtighed
Tilhørende App tilbydes til både Android og Apple
Base og sattelit er udviklet til dansk klima og kan tåle vind og vejr
Abonnement efter behov

Scan og få mere at vide

Dansk support

Opdatering

hvert
minut

eSTOCK
eSTOCK
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TankSense
Online tyverisikring af
dine lagertanke

Opdatering

hvert
minut

TankSense-sensoren er nedsænket i tanken og registrerer
ved hjælp af tryksensorer – tankindholdet med en præcision,
som vi garanterer til 98 %, men som reelt er højere!

eStock
Omkostningseffektivt, driftsikkert
og robust

Tankovervågning – hvor som helst,
når som helst...

Banebrydende nøjagtig måleteknologi
sikrer dig pålidelige data...

eStock - enkelt, sikkert og præcist
overblik...

Beskyt dit brændstof mod ubudne
gæster med TankSense – et af markedets mest præcise målesystemer til
fjernovervågning af lagertanke.

TankSense består af en base, der enten
kan monteres direkte på tanken, eller
på et centralt sted i nærheden af et
strømudtag.

eStock er det komplette styringsog overvågningssystem. Alle data
opdateres løbende og er altid lige
ved hånden, på mobiltelefonen
eller online.

TankSense er et danskudviklet system,
som overvåger og fjernpejler niveauet i dine
tanke, med en garanteret nøjagtighed på
98 %. Dermed er TankSense blandt de
bedste på markedet, også når det gælder
nøjagtighed. Samtidig er TankSenses alarmfunktion helt unik, da det opdaterer hvert
minut og dermed fungerer som tyverisikring.
For at du kan være på den sikre side, har vi
opbygget TankSense med hele 3 forskellige
alarmfunktioner:
• Niveaualarm: Pejler niveauet, og giver
besked, hvis niveauet falder pludseligt.
• Kommunikationsalarm: Holder øje
med boksen, og tjekker, om den
sender regelmæssigt.
• Sabotage- og teknikalarm: Tjekker
om målerboksen åbnes, eller om
sensorkablet bliver klippet.

Med de tre alarmer adskiller Lindcom sig fra
sine konkurrenter på det danske marked.
For uanset om tyvene ødelægger det udstyr,
som sidder på tanken, om de bruger en
mobiljammer, eller borer hul i tanken, vil du
vide det med det samme – direkte på din
smartphone!
Overvåg dine tanke og optimér din
lagerstyring!
Med TankSense får du – udover tyverisikring –
en perfekt mulighed for at optimere din lagerog produktionsstyring på en helt ny måde.
TankSense tilbyder:
• Ekstern lagerovervågning: Hvis du
ønsker det, kan din olieleverandør blive
koblet på systemet og derved sørge for, at
du aldrig løber tør for olie.
• Automatiske lagermeddelelser: TankSense kan automatisk sende elektroniske
meddelelser, når beholdningen når sit
minimum. Det gør, at du kan bestille i tide
og undgå tørløb.

Kan basen ikke monteres tæt på tanken,
placeres i stedet en satellit, der videresender
informationer til basen. En base kan have alle
de satellitter tilknyttet, som der er brug for.
LindComs produkter er danskudviklede og er
bygget til det danske klima.
Nem og tydelig overblik
Basen videresender pejlingerne til LindCom,
der behandler dataene. Som kunde kan du

få adgang til data via eStock, som er LindComs online informationsprogram. Her
kan du opsætte alarmer, tjekke forbrug
og se tidligere beholdninger. Du får desuden
adgang til LindComs App, så du døgnet
rundt har mulighed for at tjekke niveauet i
dine tanke på din smartphone.

eStock tilbyder et bredt udvalg af funktioner,
fra tabel- og figuroversigter til individuelt
tilpassede rapporteringer og automatiserede
meddelelser – f.eks bestillinger til leverandører. eStock indeholder desuden en række
alarm- og rapporteringsmuligheder, hvis
tankindholdet bliver udsat for tyveri eller hvis
der opstår en pludselig lækage i tanken.

Med eStock får du blandt andet:
• Automatiske meddelelser på e-mail/
SMS ved kritiske lagerbeholdninger,
tørløbsdatoer osv.
• Tabeloversigt på lagerbeholdning
og forbrug for hver lagerenhed
• eStocks kortoversigt gør det nemt at
vælge og se lagerenheder
• Automatisk beregning af tørløbsdatoer
via forbrugshistorik
• PDF eller Excel-rapporter

