Cleaning Your Wörld
MainPro
MainPro reinigingssoftware is de centrale spil bij uw werkzaamheden in de tank cleaning. Van het invoeren van
reinigingen, beheren van uw klanten, bewaken van het reinigingsproces tot het genereren van facturen. De
diverse modules zorgen ervoor dat u optimaal in staat bent uw reinigingsproces aan te sturen.

MainPro Core Application
De basis uitvoering van MainPro Basic software geeft u de

•

mogelijkheid alle stappen in het reinigingsproces eenvoudig

MainPro software maakt gebruik van een SQL database. Dit

Exporten van data

te registreren en te controleren.

maakt het mogelijk gegevens te exporten naar bijvoorbeeld
uw eigen facturatie software.

• Beheren van klantgegevens
Klantrelevante gegevens als adres, contactpersoon en

• Planningstool

bijhorende kentekens kunnen in de klant database opgesla-

De reinigingen kunnen op een digitaal planbord over de

gen en beheerd worden.

verschillende wasbanen verdeeld worden.

• Beheren van productgegevens

•

Truckwash

In de productdatabase kunnen alle product specifieke

MainPro voorziet ook in de mogelijkheid tot het printen van

gegevens opgeslagen en beheerd worden. Aan het product

een wasbon voor uitwendige reinigingen.

kunnen veiligheidsinstructies en wasprogramma’s gekoppeld
worden.
• Invoeren van reinigingen
Reinigingen kunnen ingegeven worden en over wasbanen
ingepland worden. De actuele status (wachten, reinigen,

MainPro in de praktijk
• Instellen van verschillende gebruikersniveaus
• Data-export naar Excel of financiële software mogelijk
• Eenvoudig sorteren en zoeken van data
• Meerdere talen instelbaar
• Daarnaast biedt de software volop mogelijkheden voor

gereed) van alle reinigingen wordt overzichtelijk in één

plug-ins en custom-built reports waarmee het precies naar

scherm weergegeven.

uw behoeften op maat kan worden gesneden.

• Printen van European Cleaning Document
Na afloop van een reiniging kan het ECD geprint worden op
de door de EFTCO vastgestelde lay-out.

Interesse?
Voor meer informatie kunt u kijken op www.mainprocleaning.nl

Geborgde tank reiniging
MainPro Cleaning Guard
Met de Cleaning Guard module is het mogelijk om tanks

• Certificaat

te reinigen met aan de reststof gekoppelde, automatisch

Het systeem levert alleen bij correcte afhandeling van een reiniging

aflopende wasprogramma’s. Door te werken met vooraf

een MainPro Cleaning Guard reinigingscertificaat. Via de handbedien-

vastgestelde

ing

programma’s

kunnen

operationele

en

kunnen

wel

extra

werkzaamheden

(zoals

naspoelen

of

menselijke fouten tot een minimum beperkt worden. De

voorspoelen) worden uitgevoerd, maar nooit minder dan de vereiste

selectie van het wasprogramma wordt bepaald door de

werkzaamheden. Hiermee kunt u richting de eindklant aantonen dat de

voorafgaande lading van de truck, de ervaring van de

door de klant aangegeven reinigingsmethode foutloos uitgevoerd is.

operator en/of de eisen van de eindgebruiker.

• Data Capturing
Alle gegevens worden opgeslagen in een database en kunnen gebruikt

• Kwaliteitsborging
parameters

worden om rapporten te genereren voor zowel operationele als

(tijdsduur, temperatuur, doseringen, programma afloop

management informatie en voor kwaliteitsdoeleinden. Voorbeelden

en desinfectie) continue door de PLC gevalideerd. Als één

hiervan zijn het temperatuurverloop van het spoelwater tijdens het

van deze parameters niet aan de vereiste waarde

wasproces en het totaal aantal wassingen in een bepaalde periode per

voldoet, herhaalt de PLC de programmastap.

afnemer/transporteur.

Tijdens

de

reiniging

worden

diverse

MainPro Core Application
Beheer van klantgegevens, beheer van productgegevens, invoeren van reinigingen, printen van ECD’s, exporteren van data,
planningstool & truckwash

Cleaning Guard module
Automatische selectie wasprogramma, matching wasbonnen via uniek nummer, vaste vereiste parameters, registratie gegevens in de
database, PLC connectie, secured cleaning, rapporten met grafieken & kosten analyse

Invoicing module
Automatisch facturen genereren, credit facturen, geavanceerde instellingen, uitgebreid CRM

Online Webportal module
Geïntegreerd in uw eigen website, prijsopvraag, kopie aanvraag (certificaat, factuur etc)

Pre-announce module
Chauffeur vooraanmelding, reduceren wachttijden

MainPro is een gezamenlijke ontwikkeling van Gröninger Cleaning Systems B.V. en Lucrasoft
Solutions B.V. die het beste van twee werelden combineert. Gröninger is de toonaangevende
producent van tankreinigingsinstallaties. Lucrasoft is al jaren actief in het leveren van software op
maat in de transportsector.
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