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VISA GRŪDŲ INFORMACIJA VIENAME ĮRENGINYJE

PROGRAMA GRAIN CLOUD OPTIMIZUOJA DARBO EIGĄ, SUMAŽINA 
PRASTOVOS LAIKĄ IR SUTAUPO PINIGŲ 

Programa Grain Cloud yra įdiegiami Jūsų įrenginyje. Įdiegus šią programą, Jūs 
galėsite greitai ir lengvai apžvelgti visų procesų ir įrenginių statistiką bei būseną. 
Šios programėlės pagalba derliaus nuėmimo sezonas bus efektyvesnis ir mažiau 
įtemptas, nes ji seka ir apskaičiuoja džiovinimo ir transportavimo laiką, tuo pat 
metu įspėdama apie bet kokius sustojimus. Turint viso mobiliojo telefono įrenginio 
statusą, viskas tampa vis lengviau ir saugiau.

Naudodamasis įrenginio valdymo sistema, Grain Cloud gauna pilną informaciją 
visų įrengimų. Sustabdymo atveju, signalizacija nedelsiant įjungiama. Be to, Grain 
Cloud apskaičiuoja likusius džiovinimo ir transportavimo laikus ir taip palengvina 
darbo planavimą ir paskirstymą.

Naudojant programą Grain Cloud, įrenginių būklė visada lengvai pasiekiama, 
nepriklausomai nuo laiko ir vietos. Sąsaja yra moderni ir intuityvi, o programa 
suderinama su visais mobiliaisiais įrenginiais ir kompiuteriais. Programa Grain 
Cloud netgi palengvina techninės priežiūros darbus, nes ji saugo visą mašinų 
veikimo istoriją ir suteikia priminimus, kada laikas atlikti serviso darbus.



APŽVALGA Skiltyje “Overview” rodomi naujausi pranešimai ir jų prioritetai.

NUSTATYMAI Skiltyje “Settings”, vartotojas gali pakeisti įrenginį ir siųsti 
atsiliepimus pardavėjui.

ĮKĖLIMAS Visi duomenys apie grūdų informaciją įvedami per skiltį “Intake”.

SAUGOJIMAS

Visi grūdų saugojimo bokštai yra suvesti vienoje “Storage”. 
Vartotojas gali greitai ir lengvai peržiūrėti visus svarbius 
duomenis, tokius kaip svoris, grūdų tipas ir laikymo trukmė, 
apibendrinta kiekvienai saugojimo vietai ir kiekvienam tipui.

ĮRENGINYS
Visi įrengimai ir jų eksploatavimo istorija yra parodyta “Facility”. 
Kai ateina laikas techninei apžiūrai ir remontui,
gaunamas pranešimas.
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SUSISIEKITE SU MUMIS!

Mepu Oy pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti gaminių modelį, spalvą, papildomą įrangą ir kainas.
Standartinė gaminių komplektacija gali būti skirtinga priklausomai nuo šalies į kurią gaminiai tiekiami.
Gaminiai, publikuojami lankstinukuose ir kitose vaizdinėse priemonėse, gali turėti priedų, neįeinančių į
standartinę gaminio komplektaciją. Techninės charakteristikos ir našumo duomenys yra informacinio

pobūdžio. Apie galutinę gaminio komplektaciją pasitarkite su Mepu pardavėju.
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