
ACCURA®

Gas management voor cilinders.

Linde Gas Benelux heeft enige jaren geleden al haar cilinders voorzien van unieke barcodes. Met behulp 

van deze barcodes is Linde Gas nu in staat al haar cilinders te volgen vanaf het moment dat deze gevuld 

 worden met een gas of gasmengsel, bij levering aan haar klanten en als de cilinders weer leeg terugkomen 

van klanten. 

ACCURA® is een online service voor het individueel volgen van uw cilinders. Via internet heeft u toegang 

tot alle informatie om Linde cilinders op uw locaties te controleren en te volgen.

ACCURA® maakt gebruik van dezelfde barcodetechnologie en scanners die Linde Gas al jaren intern succesvol 

hanteert. Door gebruik te maken van deze technologie kunt u de traceerbaarheid nu nóg verder volgen op 

eigen productielocaties, en door de beschikbare informatie kunt u ook veel efficiënter omgaan met uw Linde 

cilinders. 

Met behulp van de ACCURA® website ontvangt u heel eenvoudig up-to-date informatie van cilindervoorraden 

per locatie, cilinderbewegingen, keurdata, gedetailleerde gebruiksrapporten en nog zoveel meer. 

ACCURA® wordt gebruikt in verschillende industrietakken in Scandinavië en Duitsland, van ziekenhuizen tot 

grote chemische fabrieken, en voldoet aan een reeks specifieke klantwensen. Wil u bepalen of ACCURA® de 

juiste keuze is voor u? Dan is het handig uzelf de volgende vragen te stellen: 

• Worden de cilinders bij u op de site verdeeld over meer locaties? 

• Wilt u de totale kosten voor opslag, handling en verbruik van cilindergassen verminderen? 

• Gebruikt u cilindergassen in kritische processen of toepassingen? 

• Gebruikt u gassen met beperkte houdbaarheid? 

• Twijfelt u over de hoeveelheid cilinders die u steeds bestelt of op voorraad heeft? 

• Heeft u al eens problemen gehad met verloren cilinders? 

• Gebruikt u giftige of andere potentieel risicovolle gassen? 

• Bent u op zoek naar een manier om veiliger te werken? 

Als u één van de bovenstaande vragen positief heeft beantwoord, is ACCURA® voor u de juiste oplossing. 

ACCURA® vermindert de complexiteit van het omgaan met een grote cilindervoorraad dankzij gedetailleerde 

online informatie over elke individuele cilinder. Het is zelfs mogelijk om gegevens van verschillende fysieke 

locaties binnen één organisatie te combineren voor een compleet administratief overzicht. Ook kunt u uw 

eigen fysieke locaties (bijv. afdelingen) aanmaken en zodanig uw eigen overzichten creëren.

–	 	Verhoogde	productiviteit

• Controleren en verbeteren van de gascilinderafzet.

• Optimaliseren van cilindergebruik door het specifiek lokaliseren van cilinders.

• Verminderen van kosten en tijd voor administratie. 

Wat	is	ACCURA®?

Is	ACCURA®	de	juiste		oplossing	
voor	mijn	organisatie?

De	voordelen	van	ACCURA®?



–	 	Verhoogde	veiligheid

• Cilinders met een batchnummer zijn makkelijk traceerbaar.

• Cilinders met een beperkte houdbaarheid zijn makkelijk tijdig te vervangen.

• Risicovolle cilinders zijn in noodsituaties onmiddellijk terug te vinden.

–	 	Vermindering	van	de	kosten

• Vermindering van het aantal cilinders dat u op voorraad heeft (dus lagere huurkosten).

• Vermindering van het aantal verloren cilinders en daaraan verbonden kosten.

–	 	Kwaliteit	&	traceerbaarheid

 • Individuele cilinders zijn traceerbaar in elke fase van uw productieproces.

 • Gedetailleerde gegevens over wie, wanneer, welke cilinders verplaatst (heeft).

 • Gedetailleerde rapporten te downloaden als spreadsheet (Excel).

 • De batchnummers van de cilinders kunt u nu verwerken in uw productiegegevens.

 • Bij een onverhoopte recall is direct zichtbaar waar de desbetreffende cilinders staan.

Bij Linde Gas wordt gedetailleerde informatie bijgehouden over elke cilinder, die voorzien is van een barcode, 

en gevolgd wordt door ons Individuele Cilinder Controle-systeem (ICC) door de hele logistieke stroom heen. 

Dankzij ACCURA®  kunt u nu ook als klant toegang krijgen tot deze belangrijke informatie via het internet. 

Afhankelijk van uw wensen en behoeften kunnen interne opslaglocaties door u aangemaakt worden, en zijn 

interne transfers mogelijk door het gebruik van handscanners, die door Linde beschikbaar worden gesteld. 

De ACCURA® website is automatisch up-to-date na elke gescande wissel van cilinders door uw medewerkers 

na synchronisatie. U heeft telkens toegang tot de meest recente en correcte cilinderinformatie. 

Schematisch overzicht ACCURA® Cilinder Management.

Het enige dat u hoeft te doen is met Linde Gas contact opnemen  en een abonnement nemen op ACCURA® 

Gas Management voor cilinders. Zodra u zich voor deze service heeft aangemeld, zullen deskundige mensen 

van Linde Gas samen met u het systeem aanpassen aan uw organisatie en aan uw specifieke behoeften. 

Trainingen en contactinformatie voor klantondersteuning worden verstrekt om ervoor te zorgen dat u uit de 

service ACCURA® Gas Management voor cilinders het allerbeste kunt halen.

Linde	Gas	-	ideas	become	solutions.

Hoe	werkt	ACCURA®?

Wat	is	nodig	om	met	deze	
service	te	beginnen?

Hoofdkantoor:	Linde	Gas	Benelux	B.V.

Havenstraat 1, Postbus 78, 3100 AB Schiedam

Tel. +31 (0)10 246 14 70, Fax +31 (0)10 246 15 06

info.lg.nl@linde.com, www.lindegasbenelux.com

Voor	België:	Linde	Gas	Belgium	N.V.

Westvaartdijk 85, 1850 Grimbergen

Tel. +32 2 890 95 10, Fax +32 2 890 95 29

contact.lg.be@linde.com, www.lindegasbenelux.com
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