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Przemień dokładność rozliczeń w źródło zysku

PulseTM FC
Zarządzanie Płynami

System zarządzania płynami Pulse™ FC upraszcza proces dozowania płynów w warsztacie i czyni go bardziej 
intuicyjnym, zapewniając przejrzystość, a co za tym idzie również produktywność i dochodowość.



ZARZĄDZANIE PŁYNAMI PULSE

MONITORUJ  WYDANIA 
DOZOWANYCH  PŁYNÓW 
AUTOMATYCZNIE I Z DUŻĄ 
PRECYZJĄ 

Dzięki Pulse FC dozuj precyzyjnie  rzeczywiście 
niezbędne  ilości świeżego oleju oraz pozostałych 
płynów. Monitoruj ilość rzeczywistych wydań.
Wybierz ilość płynu, którą każdy mechanik może 
potrzebować do obsługi zlecenia. Utrzymuj tylko  
konieczne zapasy płynów. Usprawnij procesy, aby 
poprawić wydajność i osiągnąć niedostrzeganą 
wcześniej rentowność, jednocześnie zyskując  
przejrzystość w codziennych zadaniach.

UCZYŃ ZARZĄDZANIE PŁYNAMI
PROSTSZYM

 Dowiedz się dokładnie, ile oleju jest dozowane, gdzie 
i przez kogo, aby poprawić zarządzanie zapasami  i 
wydaniami

 Szybka i łatwa bezprzewodowa konfiguracja 
redukuje koszty montażu 

 Generuj automatycznie raporty,  dostosowane do 
Twoich potrzeb,  aby ułatwić  analizę  wydań

 Sparuj każde dozowanie bezpośrednio ze zleceniem 
serwisowym, dla potrzeb dokładnego rozliczania

 Łatwo rozbuduj system w miarę wzrostu potrzeb.
 Zintegruj system z istniejącym systemem DMS aby 

łatwiej udostępniać informacje w swojej firmie 
(dotyczy  wersji Pulse Pro)

Prostota. Unikaj niespodzianek, 
przerw i opóźnień w pracy. Płyny są 
śledzone i rejestrowane natychmiast 
automatycznie, dzięki czemu 
serwisanci mogą spędzić więcej 
czasu na stanowiskach 
serwisowych, obsługując większą 
liczbę klientów.

Wiarygodność i precyzja 
Śledź wydania  przypisane do 
każdego zlecenia  lub pojazdu,  
zapewniając dokładne i 
rzetelne rozliczanie

Mobilność. Synchronizuj 
pracę również w przypadku 
mobilnej dystrybucji na 
beczkach, co ułatwi pracę 
serwisantom i wyeliminuje 
opóźnienia czy  dodatkowe 
nakłady.

Uniwersalność. System Pulse
można szybko wdrożyć w 
dowolnym momencie,  co 
pozwala uniknąć dodatkowych 
kosztów montażu i opóźnień. 
Pulse FC  zapewnia łatwość  
aktualizacji / upgrade

UZYSKAJ WGLĄD W DOZOWANIE I ZARZĄDZANIE PŁYNAMI

TM



ZARZĄDZAJ ZASOBAMI PŁYNÓW - PROSTSZY SPOSÓB PRACY

Pulse FC jest bezprzewodowy, więc montaż i konfiguracja są bardzo łatwe i tanie. Pulse FC korzysta z  
szybkich, niezawodnych i wygodnych kart do dystrybucji  oleju i innych płynów, które służą do wczytania 
w przepływomierze, aby użytkownicy korzystali ze znanych i ogólnodostępnych technologii. To 
innowacyjny system wdrożony w celu uproszczenia pracy, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów w 
nowoczesnych warsztatach.

Oprogramowanie Pulse

FC.

Dokładnie monitoruj ilość 

dozowanego oleju i 

innych płynów. Dane są 

odczytywane 

automatycznie. Proste 

raporty, w tym poziomy 

płynów i dozowania, 

mogą być drukowane w 

dowolnym momencie, 

aby uzyskać szybkie, 

zwrotne informacje 

wpływające na rozliczanie 

i fakturowanie zapasów.

Pulse FC Programator.

Ciesz się łatwym w 

użyciu, szybkim  w 

instalacji, niezwłocznie 

gotowym do użycia 

systemem kontroli i 

monitorowania przy  

bezprzewodowej 

konfiguracji. Łatwo 

wstępnie zapisz na karcie 

Pulse FC konieczne  

ilości  wydań , aby 

dozować tylko wybrany 

olej w autoryzowanej  

ilości, minimalizując  

błędy dozowania i 

uzyskując optymalną 

rentowność.

Karty płynów Pulse

FC.

Technicy otrzymują 

wstępnie 

zaprogramowane karty 

oleju i płynów do 

odczytu  bezpośrednio 

na wbudowanym 

czytniku NFC miernika 

SD. Nie ma ograniczeń 

co do liczby kart, które 

można stosować  w 

danym momencie - ani 

ilości płynu. Karty 

można programować w 

dowolnym momencie.

Miernik dozowania SD.

Daj technikom wszystko, 

czego potrzebują na 

wyciągnięcie ręki.

Wystarczy zbliżyć  

wstępnie 

zaprogramowane karty 

płynów do  miernika, aby 

rozpocząć dozowanie. 

Po wydaniu 

zaprogramowanej ilości 

oleju, miernik zatrzymuje 

się automatycznie. 

Miernik wskazuje 

dokładną ilość 

pobranego oleju na 

ekranie LCD.

Mobilność i 

elastyczność.

Dozuj płyny w dowolnym 

miejscu w warsztacie bez 

uszczerbku dla 

bezpieczeństwa i 

wydajności. W 

przeciwieństwie do 

stacjonarnych systemów, 

Pulse FC pozwala 

technikom swobodnie 

transportować 200-

litrowe beczki do 

dowolnego miejsca 

dozowania łatwo i  bez  

opóźnień.

ODKRYJ UKRYTE ZYSKI - I ŁATWIEJSZY SPOSÓB PRACY
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Karty płynów Pulse FC.

Mechnicy otrzymują wstępnie 

zaprogramowane karty oleju i 

płynów do odczytu  bezpośrednio na 

wbudowanym czytniku NFC 

miernika SD. Nie ma ograniczeń co 

do liczby kart, które można 

stosować  w danym momencie - ani 

ilości płynu. Karty można 

programować w dowolnym 

momencie.

Pulse FC Programator.

Ciesz się łatwym w użyciu, szybkim  

w instalacji, niezwłocznie gotowym 

do użycia systemem kontroli i 

monitorowania przy  

bezprzewodowej konfiguracji. Łatwo 

wstępnie zapisz na karcie Pulse FC 

konieczne  ilości  wydań , aby 

dozować tylko wybrany olej w 

autoryzowanej  ilości, minimalizując 

błędy dozowania i uzyskując 
optymalną rentowność.

Mobilność i elastyczność.

Dozuj płyny w dowolnym miejscu w warsztacie 

bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i 

wydajności. W przeciwieństwie do 

stacjonarnych systemów, Pulse FC pozwala 

technikom swobodnie transportować 200-

litrowe beczki do dowolnego miejsca 

dozowania łatwo i bez opóźnień.

Miernik dozowania SD.

Daj mechanikom wszystko, czego potrzebują na 

wyciągnięcie ręki.

Wystarczy zbliżyć  wstępnie zaprogramowane 

karty płynów do  miernika, aby rozpocząć 

dozowanie. Po wydaniu zaprogramowanej ilości 

oleju, miernik zatrzymuje się automatycznie. 

Miernik wskazuje dokładną ilość pobranego oleju 

na ekranie LCD.

ELWICO SERWIS SP. Z O.O. SP. K. 

Ul. W. Kadłubka 35,   

02-496 Warszawa

Tel. +48 22 867-55-13, 22 662-49-43

Tel. kom. +48 501-496-829

biuro@elwico.com.pl  www.elwico.com.pl


