
Lorem ipsum dolor sit.
Sed amet constructam in dubio esse sunt sed 
vulvere volupta in deriam tres.

3 Sample Information

Ongescand maakt
onbekend.
Daarom: ICC™ van Linde Gas.



Transparantie die alles inzichtelijker maakt.

ICC: Ongescand maakt onbekend



Controle die uw gasflessen in banen leidt.

ICC™: de afkorting die Linde hanteert voor haar 

pakket van optimaal beheer van gasflessen.  

Individuele Cilinder Controle: een heel vernuftig e 

combinatie van een unieke barcode voor elke 

gasfl es en scanners die hem op elk moment 

herkenne n.

Zo biedt ICC™ u de helpende hand waar het 

gaat om levering aan u en inlevering van alle 

soorten gasflessen, het bevorderen van een 

gestroomlijnde distributie, maar vooral ook het 

vereenvoudigen van uw en onze administratie.

Zo gaat uw partner in gassen nòg meer doen 

om uw orders efficiënter af te wikkelen. Met soft-

ware die niet alleen volstrekte helderheid biedt  

op het gebied van het logistieke traject, met  

heldere, duidelijke administratie en vooral een 

beter inzicht in uw flessensaldo…

Klant

via 
internet

Levering door Linde

Afhalen door Linde
of verkooppunt

Afgekeurde flessen

Nieuwe flessen

Keuring

Centrale distributie/
vulstation Linde Geïntegreerd systeem SAP/ICC

ICC: Ongescand maakt onbekend



Naam en verblijfplaats bekend.

✔   Veiliger 
Elke fles wordt automatisch bijtijds aan het 

park onttrokken voor herkeuring. Da’s wel zo’n 

veilig idee...

✔   Transparanter 
Omdat we precies weten waar en wanneer 

welke gasfles gescand is, is elke beweging 

van die fles eenvoudig na te gaan.

✔   Terugzoeken 

De unieke barcode op elke gasfles maakt  

het mogelijk terug te kijken wanneer hij 

waar vandaan kwam, en wat ermee gedaan 

is (gekeurd, gevuld, bij u afgeleverd, etc.).

✔   Check door uzelf 
In de toekomst kunt u ook zelf op eenvoudige 

wijze via internet nagaan welke soort gas- 

flessen en hoeveel ervan bij u in gebruik zijn.

✔   Cilindersaldo’s automatisch 

Zodra u uw gasfles(sen) leeg inlevert, wordt 

uw huursaldo automatisch aangepast, ook als 

u aan een ander vraagt om uw fles(sen) terug 

te brengen.

✔   Gegarandeerd correcte huur  
ICC™ maakt het mogelijk per gasfles na te 

gaan, hoeveel dagen die in uw beheer was; 

wel zo handig voor een correcte bepaling van 

de verschuldigde huur!

ICC: Ongescand maakt onbekend



Wat alle posten kosten.

Zoals u van ons gewend bent, krijgt u een  

verzamelfactuur voor cilinderhuur, met een 

opgave van uw gasflessensaldo. 

Maar dankzij ICC™ ontvangt u daarbij een voor 

u op maat gemaakt overzicht op detailniveau. 

’Gashelder’, dus! Maar zoals eerder gezegd 

kunt u uw specifieke saldo gedetailleerd via 

internet bekijken en downloaden.

Wilt u zien hoe uw rekeningen er voortaan gaan 

uitzien, kijk dan op www.lindegasbenelux.com 

en klik op InTouch. Maar u kunt natuurlijk ook 

terecht bij uw verkooppunt of onze Service Desk,  

tel. 010 246 14 70. Want vanaf nu is alles  

helderder dan ooit!

 

ICC: Ongescand maakt onbekend



ICC: Ongescand maakt onbekend

Linde Gas Benelux B.V.

Totaal 669

Totaal 92

Voorbeeld van een huurfactuur.

Voorbeeld van een huur- en 

 saldospecifi catie.



ICC: Ongescand maakt onbekend

Als in complexe logistieke processen volstrekte helderheid de maatstaf is, 

profiteert zowel de leverancier als de klant daarvan. Zo verloopt alles sneller 

en kunnen we u optimaal van dienst zijn, met als resultaat ’n tevreden klant. 

Daar doen we het immers voor!

Als uw partner in hoogwaardige gassen en gas-

mengsels komt Linde Gas dan ook met ICC™, dat 

het beheer over opslag, voorraden en lege flessen 

revolutionair verbetert. Volkomen transparantie 

in elke fase van het logistieke- en het keurproces 

waarborgt extra kwaliteit en dus een compromis-

loze betrouwbaarheid.

Zo gaan we ervoor uw opdrachten nog efficiënter 

af te wikkelen. En de service aan u alsmaar verder 

te verbeteren.     
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Voorsprong door innovatie.

Stilstand is achteruitgang. En omdat u juist vooruit wilt, is continue innovatie voor uw organisatie 
een belangrijke factor. Daar heeft u betrouw bare partners bij nodig. Dat geldt ook voor uw gassen- 
leverancier. Met Linde Gas Benelux heeft u een partner die niet alleen voor u klaar staat, maar die 
ook bewust met u meedenkt.
 
Met een eeuw ervaring (tot 2007 onder de bekende naam Hoek Loos) bieden wij oplossingen 
voor gastoepassingen in vrijwel alle markt sectoren. Daarom is Linde Gas Benelux uw betrouwbare 
partner in zaken. Een efficiënte, innovatieve en succesvolle dienstverlener in gassenvoorzieningen,  
aanverwante services en applicaties op maat. Waarbij úw organisatie en bedrijfsprocessen centraal 
staan.
 
Door onze technologische kennis en ontwikkeling (door onze internationale R&D-afdeling) lopen 
wij wereldwijd steeds voorop met nieuwe concepten  en gerichte toepassingen. Gedreven door  
ondernemerschap werken wij aan innovatie en oplossingen; ook voor uw organisatie. Het motto  
van Linde luidt: ideas become solutions. Dat slaat op ónze ideeën, maar zeker ook op die van ú!  
Laten we daar samen verder aan werken!

Linde – ideas become solutions.


