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GRAIN CLOUD
– VISA GRAUDU RAŽOTNE VIENĀ LIETOTNĒ

Optimizē darba plūsmu, samazina dīkstāvi un ietaupa naudu 

Grain Cloud ir lietotne, kas ātri un viegli sniedz pārskatu par visiem ražotnē 
notiekošajiem procesiem un vienībām. Tas padara ražas novākšanas sezonu 
efektīvāku un mazāk saspringtu, jo lietotne seko līdzi procesam un aprēķina 
kaltēšanas un piegādes laiku, tajā pašā laikā brīdinot par pārtraukumiem. Ar visu 
ražotnē esošo iekārtu dabības statusu mobilajā telefonā viss kļūst vienkāršāks un 
drošāks.

Izmantojot iekārtas kontroles sistēmu, Grain Cloud iegūst informāciju par dažādām 
vienībām. Iekārtas apstāšanās gadījumā nekavējoties tiek aktivizēts brīdinājuma 
signāls. Turklāt Grain Cloud aprēķina atlikušo kaltēšanas un graudu pārvietošanas 
laiku un tādējādi atvieglo darbu plānošanu un sadali.

Izmantojot Grain Cloud, uzglabāšanas statuss vienmēr ir viegli pārskatāms 
neatkarīgi no laika un vietas. Interfeiss ir mūsdienīgs un intuitīvs, un aplikācija 
ir saderīga ar visām mobilajām ierīcēm un datoriem. Grain Cloud atvieglo 
iekārtuapkopes darbus, jo tas saglabā visu mašīnas ekspluatācijas vēsturi un 
nodrošina atgādinājumus, kad ir pienācis laiks apkopei.
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PĀRSKATS: Sadaļā pārskats parāda jaunākos paziņojumus un to prioritātes pakāpi.

IESTATĪJUMI: Sadaļā iestatījumi lietotājs var mainīt iekārtas uzstādījumus un 
nosūtīt atsauksmi izplatītājam.

UZŅEMŠANA: Visi dati par ienākošajām graudu partijām tiek saglabāti sadaļā 
Iekraušana.

UZGLABĀŠANA: Visu bunkuru un torņu statuss apskatāms sadaļā Krātuve. Lietotājs 
var ātri un vienkārši apskatīt visus svarīgos datus, piemēram, svaru, ražu, tipu un 
uzglabāšanas laiku, kas apkopots katrai uzglabāšanas vietai un katram graudu tipam.

RAŽOTNE: Visi mehānismi un to ekspluatācijas vēsture ir norādīta zem sadaļas 
Ražotne. Paziņojumi tiek izsniegti, kad ir pienācis apkopes un uzturēšanas laiks.
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SAZINIETIES AR MUMS!
Izplānosim Jūsu projektu kopā.

www.mepu.com

Mepu patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas produktu klāstā, tajā skaitā produkta 
modelējuma, krāsas, aprīkojuma un cenu izmaiņas. Standarta produkta aprīkojums var mainīties atkarībā 
no pārdošanas reģiona. Šajā bukletā un citās publikācijās ievietotie attēli var saturēt aprīkojumu, kas nav 
iekļauts standarta komplektācijā. Iekārtu veiktspējas rādītāji un tehniskās specifikācijas ir orientējošas. 

Pirms pasūtījuma veikšanas noskaidrojiet iekārtas komplektāciju pie Mepu pārstāvja.


