WERELDWIJD AANBEVOLEN
• Zeer nauwkeurige metingen
voor controle tot in detail
• WEB-based toegang en online updates
• Energiemanagement met
koppeling zonnepanelen
• Programma’s voor
alle klimaatsoorten,
kort en lang bewaren

DE MEEST
COMPLETE
BEWAARCOMPUTER

OmniCuro
PRODUCT OF OMNIVENT

Excellent bewaren door automatisering
die inspeelt op iedere situatie
OmniCuro is door Omnivent ontwikkeld als bewaarautomatisering van het hoogste
niveau. In het gebruik eenvoudig en overzichtelijk, in de mogelijkheden en toepassingen de meest complete bewaarcomputer wereldwijd.

DETAILS DIE ER TOE DOEN
Kleine veranderingen kunnen grote gevolgen hebben. Dankzij uitgebreide
metingen beschikt OmniCuro bewaarautomatisering over ongekend veel parameters. Dit geeft tot in detail beeld van de situatie in de bewaring en de staat
van alle randapparatuur. En dat geeft een gerust gevoel. Bewaar- en
koelcellen zijn uit te lezen en in te stellen via de bewaarapp, het XL
touchscreen of door online in te loggen.

EENVOUDIG TE KOPPELEN
OmniCuro is voor de complete bewaring te gebruiken. Alle
randapparatuur is eenvoudig te koppelen. Ook als dit van andere
leveranciers afkomstig is.

ONLINE SUPPORT BEWAARSPECIALISTEN
Naast de krachtige automatisering is OmniCuro
ontwikkeld om eenvoudig advies en support te
geven bij het managen van de bewaring. Samen
met de bewaarspecialisten van Omnivent heeft
u de beste controle over het bewaarproces.
OMNIVENT.COM

OmniCuro

OmniCuro
PRODUCT OF OMNIVENT

OMNIPORTAL
Met OmniCuro krijgt u toegang tot
OmniPortal, de online omgeving waar
data toegankelijk wordt.
Log en data analyse
Automatische rapporten
Diepgaande monitoring
Online omgeving
Directe support

5 REDENEN OM
OVER TE STAPPEN
OP OMNICURO

1

Naast de uitgebreide productlijn van Omnivent,
ondersteunt OmniCuro vrijwel alle gangbare en
minder gangbare apparatuur. Dit maakt het mogelijk om onderdelen en apparatuur van verschillende
leveranciers te (blijven) gebruiken.

2

OmniCuro is de enige bewaarcomputer met online
updates. U beschikt dus altijd over de meest actuele
software.

3

Het stappenplan bij het maken van programmakeuzes is gebleken gebruiksvriendelijk. Aan de hand
van enkele vragen geeft OmniCuro advies over de
instellingen en programmering.

4

Naast een uitgebreide selectie beschikbare programma’s kunt u met OmniCuro uw eigen programma
samenstellen en opslaan.

5

Met de uitgebreide helpfunctie en mogelijkheid voor
online hulp op afstand, haalt u samen met de bewaarspecialisten van Omnivent het beste uit uw bewaring.

MEER INFORMATIE OF INTERESSE?
Neem contact op met uw bewaarspecialist. Bel 036 522 2177, stuur een e-mail aan
sales@omnivent.nl of kijk op onze website voor meer bewaaroplossingen: WWW.OMNIVENT.NL

