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CarWash Manager PROTM

Nowa aplikacja EHRLE dla maksymalizącji Twoich zysków!

OPTYMALIZACJA 
PRACY MYJNI ORAZ 
ŁATWOŚĆ OBŁUGI.

Teraz w

Dostępna w 



Nowa aplikacja EHRLE CarWash Manager PROTM wkracza w 
obszary gdzie dotychczasowy system kończył swoje możliwości.  

Oczekuj nowych, dodatkowych funkcji oraz możliwości nowej 
aplikacji do kontroli pracy myjni. Aplikacja stanowi rozwinięcie 
dotychczasowego systemu Condition Monitoring, wkraczając 
w nowe, dotychczas niedostępne obszary zastosowań. Nowa 
aplikacja EHRLE jest dostępna zawsze w dowolnym miejscu i 
czasie. 

Nowy, udoskonalony interfejs graficzny jest oczywiście  
zoptymalizowany pod kątem smartfona i tabletu. Prezentuje 
przejrzyste wykresy i statystyki, które pozwalają na szybkie 
dostosowanie i natychmiastową optymalizację działania myjni 
dla praktycznie dowolnego parametru. 

Niezależnie od tego, czy analizujesz sprzedaż, poziom  
zużycia środków chemicznych, czy też informacje na temat  
stanu technicznego urządzenia lub zachowania użytkowników  
myjni: EHRLE CarWash Manager PROTM zawsze jest do Twojej  
dyspozycji, gotowy do zwiększania Twoich zarobków!

Nowy EHRLE CarWash Manager PROTM.  
Pobierz swoją licencję i zarabiaj więcej!

Podczas opracowania nowej aplikacji, poza bardzo przyjazną 
oraz intuicyjną obsługą dla użytkownika, położono nacisk na 
następujęce kwestie:

 PRAWA DOSTĘPOWE

 PRZEJRZYSTOŚĆ DANYCH

 ANALIZA DANYCH LICZBOWYCH

 OPTYMALIZACJA DOCHODÓW

Twój nowy CarWash Manager PROTM

Dostęp przez 24 godziny 7 dni w tygodniu – kontrola, monitoring i ocena pracy myjni.

Wymagania  
systemowe: 
Siemens SPS,  
aktywowany  
eWON, 
podłączenie do 
internetu.

Dostępność: 
Lipiec 2018

Aplikacja 
dostępna w 
języku polskim.
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OPTYMALIZACJA DOCHODÓW
Precyzyjne dozowanie środków chemicznych 
w celu optymalizacji wydajności i zużycia.

PRAWA DOSTĘPOWE
Niezależnie od tego, czy jest to Jan, Krzysztof 
czy Anna, prawa dostępu do poszczególnych 
funkcji można zdefiniować indywidualnie dla 
każdego pracownika.

ANALIZA DANYCH LICZBOWYCH
Dla przykładu: właściciel myjni ma bezpośredni 
dostęp do wartości zużycia mediów czy środków 
chemicznych, oczywiście dla dowolnie wybrane-
go okresu.

PRZEJRZYSTOŚĆ DANYCH
Dostęp do najważniejszych informacji –  
wszystkie dane można szybko sprawdzić na  
stronie startowej: sprzedaż, pogoda, godziny 
pracy i status.
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 Nowa pionierska aplikacja EHRLE jako innowacyjny 
etap rozwoju sprawdzonego systemu Condition  
Monitoring, gotowa do użycia w dowolnym miejscu  
i czasie.

 Dodatkowe funkcje do monitorowania biznesowego, 
optymalizacji wydajności i oceny pracy Twojej myjni.

 Doskonały interfejs graficzny ze znakomitymi  
wykresami i statystykami.

 Możliwość natychmiastowego dostosowania oraz 
modyfikacji niemalże każdego parametru myjni.

 
Zamów swoją licencję teraz pod adresem:  
myjnie@ehrle.pl

Lepsza kontrola. Szybsza reakcja. Więszy sukces!

EHRLE GmbH
Siemensstraße 9 
D-89257 Illertissen

Telefon: +49 7303 1600 0
Telefax: +49 7303 1600 60

E-Mail: info@ehrle.com

EHRLE Sp. z o.o.
Warzymice 45
72-005 Przecław /k.Szczecina

Telefon: 91 814 55 55
Telefax: 91 814 55 60

E-Mail: sekretariat@ehrle.pl


