
Exact
Sikker og effektiv flaskesporing

TJ
E

N
E

ST
E

R



Exact 
Flaskesporing

Exact flaskesporing er et system hvor hver 
enkelt gassflaske, ved hjelp av en strekkode, 
danner grunnlag for kontroll over gassflaskene 
med tanke på innhold, størrelser, type, batch 
og revisjonsdatoer etc.
 

Hold orden på dine gassflasker

Via en egen web portal kan du få tilgang til exact flaskesporing. Ved 
innlogging med egen bruker og passord, kan du få detaljerte opplysninger 
om blant annet din aktuelle beholdning av gassflasker pr. produkt, samt hvor 
og når leveranser har blitt gjort, og når de er returnert.

Hold orden på dine kostnader

Portalen tilbyr adgang til informasjon om dine disposisjonsavtaler for  
flasker, og du kan sammenligne dine avtaler mot flaskesaldo over tid. 

Økt sikkerhet

Exact flaskesporing gir deg oversikt over hvor gassflasker er plassert,  
sortert på fareklasser. Dette øker beredskapen i tilfelle ulykke. Informasjon 
vedrørende revisjonsdatoer på gassflasker er tilgjengelig i systemets 
rapporter. For gasser som innehar batchsporing er gassens batchnummer 
tilgjengelig i systemet.

Fordel utgifter på avdelinger / prosjekter

Exact flaskesporing gir deg mulighet å flytte gassflasker internt i 
virksomheten, og dermed sørge for at kostnader blir allokert til riktig 
avdeling/ prosjekt. Ved hjelp av en PDA som er koblet opp mot web serveren, 
benytter man stekkoden til enkel, rask og sikker registrering, ved utlevering 
og retur. Informasjonen blir lagret i din webportal. PDA benyttes også til 
telling av gassflasker.

PDA koblets opp mot web-serveren. Informasjon 
fåes gjennom enkle og oversiktlige skjermbilder.
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Strekkoden danner grunnlag for kontroll over 
gassflaskene.

Exact flaskesporingssystemet gir deg 
online tilgang til blant annet:

 - Din aktuelle beholdning av gassflasker 
pr. gassprodukt

 - Leveranser og retur av gassflasker
 - Informasjon om disposisjonsavtaler  

for gassflasker
 - Plassering av flasker sortert på 

fareklasser
 - Avvikshåndtering
 - Oversikt over holdbarhetsdato
 - Oversikt over når flaskene sist ble 

flyttet internt
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