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GRAIN CLOUD

BСІ ЕТАПИ РОБОТИ ЕЛЕВАТОРА В ОДНОМУ ДОДАТКУ

ДОДАТОК GRAIN CLOUD ОПТИМІЗУЄ РОБОТУ, МІНІМІЗУЄ ЧАС ПРОСТОЮ 
ТА ЕКОНОМИТЬ ГРОШІ

Grain Cloud – це додаток, який швидко і легко надає огляд процесів, які 
відбуваються на елеваторі. Це робить сезон збору врожаю більш ефективним 
і менш напруженим, оскільки додаток відстежує та обчислює час сушіння та 
транспортування зерна, а також надсилає попередження у випадку будь-яких 
зупинок. Коли відстежуються та відображаються всі етапи роботи елеватора в 
мобільному телефоні, працювати стає простіше та безпечніше.

Використовуючи систему контролю за об’єктом, додаток Grain Cloud отримує 
інформацію про роботу різного обладнання (зерносушарка, транспортер, 
зерноочисник та ін.) на елеваторі. Сигнал тривоги негайно активується у 
випадку зупинки одного з механізмів. Крім того, Grain Cloud обчислює час, що 
залишився до закінчення процесу (сушіння, транспортування, очищення та 
ін.), тим самим полегшує планування подальшої роботи.

Незалежно від часу та місця, використовуючи додаток Grain Cloud, можна 
контролювати залишки зерна, які зберігаються в зерносховищі. Сучасний 
інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, додаток сумісний з усіма мобільними 
пристроями та комп’ютерами. Також, додаток Grain Cloud полегшує роботу з 
технічного обслуговування, оскільки зберігає всю історію роботи обладнання 
на елеваторі та надсилає нагадування про наступне технічне обслуговування.



ОГЛЯД Вкладка “Overview” показує останні сповіщення та 
ступінь їх важливості.

НАЛАШТУВАННЯ Hа вкладці “Settings” користувач може змінити 
налаштування обладнання та надіслати відгук дилеру.

ВВЕДЕННЯ Всі дані про партії зерна вводяться в систему через 
вкладку “Loading”.

ЗБЕРІГАННЯ

Вкладка “Storage” містить інформацію про всі 
зерносховища (силоси, бункери, ангари, склади 
підлогового зберігання та ін.). Користувач може 
швидко та легко побачити всі важливі дані – вага, 
культура та час зберігання.

ОБЛАДНАННЯ

Інформацію про обладнання, яке знаходиться на 
елеваторі та історію його використання можна 
побачити в вкладці “Facility”. Додаток Grain Cloud 
надішле повідомлення о необхідності ремонту та 
сервісного обслуговування обладнання.



www.mepu.fi/ua

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ!

Компанія MEPU залишає за собою право на зміну серій зерносушарок, тобто на зміну моделей, 
кольору, обладнання та цін на продукцію, що постачається, без попереднього повідомлення. 

Стандартний комплект поставки обладнання може змінюватися в залежності від регіону продажу.
На фотографіях у буклетах та інших публікаціях може бути обладнання, що не відноситься до 

стандартного. Продуктивність та технічні дані є орієнтовними. Перед купівлею обладнання, уточнюйте 
деталі комплектації у дилера.
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