iNet® Exchange

Simplifique a gestão dos detectores
de gás com o serviço iNet® Exchange
Se você é responsável por gerenciar um programa
de detecção de gás, provavelmente se esforça
continuamente para garantir que os instrumentos
estejam sempre prontos e funcionem corretamente.
Mesmo a manutenção mais simples pode se tornar uma
dor de cabeça dispendiosa se precisar manter monitores
de gás e peças de reposição adicionais.
O iNet® Exchange é um serviço por assinatura para
detectores de gás que inclui reparo e substituição. O iNet
Exchange simplifica as operações em todos os aspectos
do seu programa de detecção de gás – disponibilidade
de detectores de gás, custo e propriedade – fornecendo
equipamentos por demanda. Não há necessidade
de se preocupar com garantias de instrumentos,
documentação para processamento de pedidos de
indenização ou aguardar por novos equipamentos. Peças,
equipamentos e transporte estão incluídos e até mesmo
os instrumentos danificados podem ser negociados.
Como cliente do iNet Exchange, você sempre terá o
equipamento que precisar, quando precisar.

Garanta que os detectores de gás estarão à disposição
quando e onde precisar deles
• E
 vite tempo de inatividade com a substituição
proativa de detectores de gás, realizada
normalmente em até 48 horas
• E
 limine os custos de peças extras, monitores e gás
de calibração
• A
 cabe com o tempo gasto gerenciando pedidos de
indenização

Pague somente pelo que precisar e quando precisar
• Aumente ou reduza o número de instrumentos em
sua frota para atender à demanda
• Obtenha tudo o que precisar para o seu programa de
detecção de gás incluindo configuração, treinamento,
gás de calibração e manutenção em apenas um serviço
• A
 crescente equipamentos locados a taxas com
descontos para projetos temporários

Elimine despesas inesperadas com detectores de gás
• C
 onfigure seu programa iNet Exchange sem precisar
investir capital inicial
• E
 stabeleça um custo fixo que cubra todos os itens
necessários incluindo detectores de gás, envio, gás
de calibração, estações de encaixe e mais
• R
 eceba unidades de substituição automaticamente
sem ter de fazer compras adicionais

Com o iNet Exchange, você pode concentrar-se na segurança, em vez de
gerenciar a logística do detector de gás. Nós controlamos tudo, desde a
configuração até a manutenção e reparo.
Configuração
de frotas e
treinamento

Troca de
detectores
com falha

Gerenciamento
do gás de
calibração

Otimização
do tamanho
da frota

Vantagens do iNet Exchange em relação às garantias
GARANTIA

iNET EXCHANGE

É necessário aguardar o processamento de formulários de
garantia/autorização para devolução

Os detectores de gás substitutos são enviados
automaticamente

EQUIPMENT
Semanas ou meses para receber o instrumento reparado
Equipamentos normalmente enviados em até 48 horas
Ventis Pro
Frota de tamanho certo sempre disponível para uso
MX4
MX6 iBrid
Tango TX1
Radius BZ1
ObtenhaGasBadge
sua conta iNet
ProExchange hoje,
entre
em contato
para saber como
Docking
Stations
www.indsci.com/inet-exchange
Gateways

Detectores de gás extra necessários enquanto aguarda o
Ventis
reparo da garantia

SOFTWARE APPS
Cansado de
cilindros de gás
iNetgerenciar
Control
iNet Now
de calibração?

SERVICES
iNet Exchange

O gás de calibração pode ser incluído na assinatura ou solicitado
e enviado e faturado automaticamente. Em qualquer uma das
opções, você receberá novos cilindros de gás automaticamente,
antes de se esgotarem para garantir que as operações continuem
em funcionamento.
Saiba como inscrever-se em

www.indsci.com/calibration-gas-auto-replenishment
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