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Strandmøllens OCT
- Unikt flaskestyringssystem til din gas og dine flasker.

Strandmøllen har udviklet et driftsikkert og
brugervenligt flaskestyringssystem baseret på
stregkoder og en webportal.
Alle flasker og batterier fra Strandmøllen er registreret i vores OCT database og forsynet med en
unik stregkode. Dette sikrer dig fuldt overblik over
din flaskebeholdning og sporbarhed på den enkelte
flaske og dens indhold.

Strandmøllens flaskestyringssystem OCT giver dig
tryghed for, at alle flasker er registreret korrekt,
og at du er helt sikker på, at du kun betaler for de
flasker, du har.
Hvis du mister flasker pga. tyveri eller andet, sikrer
OCT, at det er din konto flaskerne bliver afskrevet
på, når de kommer retur til Strandmøllen. Dette
udløser automatisk en kreditnota til dig, såfremt
du er faktureret for de bortkomne flasker.
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Strandmøllens OCT
- Overskuelig og billig flaskestyring
Hos os får du overskuelighed og lave priser på din flaskestyring. Strandmøllens flaskestyringssystem OCT er
opdelt i 4 overskuelige pakker, som du kan sammensætte, så de passer til netop dit behov.
Med Strandmøllens flaskestyringssystem OCT får du overblik over din flaskebeholdning. Dette giver dig bedre
styring af dine omkostninger og en besparelse på din udgift til leje og indkøb af gas.
OCT er et webbaseret og brugervenligt system, der får data fra de unikke stregkoder som Strandmøllens
flasker og batterier er forsynet med.

OCT Basic
Med OCT Basic får du et login til OCT web-portalen. Derefter har du adgang til at se:
• Dine følgesedler
• Dine fakturaer
• Dit flaskekontoudtog, der viser dig din flaskesaldo pr. emballage,
samt de bevægelser der har været på din flaskekonto
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OCT Extra
Med OCT Extra får du en række interaktive fordele. Du får mulighed for at overvåge og administrere din flaskebeholdning:

•
•
•
•

Hold øje med flasker der er ved at nå udløbsdato
Hold øje med flasker med lav eller ingen rotation
Opret egne interne lokationer
Træk lister med detaljer om batchnumre, udløbsdato, leveringsdato og meget mere
på hver enkel flaske

OCT SOS
Har du tank eller centralanlæg med overvågning, har du mulighed for at tilkøbe OCT SOS. Du får:

• Adgang til Strandmøllens overvågningssystem SOS
•	Adgang til at følge dit forbrug grafisk, hvilket hjælper dig til bedre omkostningsstyring og
planlægning, så du undgår tørløb
•	Mulighed for at følge med og se hvilken indflydelse ændrede processer har på dit forbrug

OCT Scan
OCT Scan er til dig, der har mange flasker og eventuelt flere lokationer. Med OCT Scan får du en håndskanner
fra Strandmøllen. Du får:

•	Gas markedets eneste 100% online håndskanner
•	Brugervenlig, enkel og handy håndscanner
•	Mulighed for på håndskanneren at aflæse flaskens status
• Mulighed for at flytte flasker mellem egne lokationer
• Mulighed for at lave flaskeoptælling
• Leje af skanner
• Support inden for normal arbejdstid
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Overblik med unik stregkode

Den unikke stregkode gør det nemt at holde øje med flaskernes fysiske placering,
indhold og udløbsdato. Hvis stregkoden falder af, er der stadig fuld sporbarhed på
flasken, da flaskens fysiske nummer indgår i stregkoden.

Via stregkoden kan du nemt få oplysninger om:
• flaskens serienummer
• flaskens indhold
• dato for fyldning
• udløbsdato
• flaskens fysiske placering

Dine fordele med Strandmøllen OCT:
• Overblik og tryghed
• Betal kun for de flasker du har
• Bedre sikring mod tab ved tyveri
• Login på webportal
• Se følgesedler
• Se fakturaer
• Se flaskekontoudtog
• Opret egne interne lokationer
•	Flyt flasker imellem interne lokationer via web portalen
• Online kontoudtog
• Mulighed for selv at overvåge flaskerotation
• Mulighed for selv at overvåge udløbsdatoer
•	Strandmøllens Overvågningsystem giver mulighed for, at se indhold og tryk i din
tank og overvåge flaske- og battericentraler.
•	Lille og brugervenlig håndskanner til brug ved flytning mellem afdelinger, online
information og lageroptælling.

Gas er ikke bare gas
Det ved vi, fordi vi har produceret og solgt luftarter
i 100 år.
Gas er en vigtig brik for dig, når du skal skabe dine produkter eller
serviceydelser. Uanset hvilken branche du kommer fra, kan vi tilbyde
et komplet udbud af gasser og luftarter med tilhørende udstyr, teknik
og rådgivning.
Udover egen produktion af luftarter har vi samarbejde med udenlandske
producenter om levering af specielle produkter.
Vores store klient database spænder stort set alle brancher, herunder:
• Jern og maskinindustrien
• Sundhedssektoren
• Levnedsmiddelvirksomheder
• Laboratorie- og farmaceutisk industri
• Procesindustrien
Strandmøllen har siden 1967 været et fondsejet selskab. Dette betyder,
at vi er en solid, langsigtet og økonomisk stærk virksomhed.
Strandmøllen har i dag mere end 150 ansatte fordelt i Danmark og
Sverige.
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