
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣIΑ ΕΝΤ0Σ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤHΜΑΤΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΝΕΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ, ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ
Η κακή κατάσταση των μπαταριών είναι η κύρια αιτία για καθυστέρηση των εργασιών και για 

αυξημένο κόστος συντήρησης των συσκευών. Η Β.Ι. Αλμπάνης παρουσιάζει την νέα Υπηρεσία 

Ελέγχου & Αντικατάστασης Μπαταριών για αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του 

κόστους.

Η σωστή λειτουργία των επαναφορτιζόμενων μπαταρίων, είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εκτός των τειχών της εταιρίας. Δυστυχώς, αυτές οι 

μπαταρίες δεν διαρκούν για πάντα. Μπαταρίες που βρίσκονται σε κακή κατάσταση και κατά 

συνέπεια έχουν μειωμένη λειτουργία, σας κοστίζουν σημαντικά σε χρόνο και χρήμα.

Όλες οι μπαταρίες τελικώς αχρηστεύονται, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αποτελεσματική 

διαδικασία για τον εντοπισμό και την αφαίρεση από την λειτουργία μπαταριών σε κακή 

κατάσταση. H υπηρεσία Ελέγχου & Αντικατάστασης Μπαταριών χρησιμοποιώντας την τελευταία 

τεχνολογία της GTS – Honeywell Batteries αναλύει την κατάσταση των μπαταριών σας, βρίσκει 

αυτές που είναι σε κακή κατάσταση, και τις αντικαθιστά με καινούριες μπαταρίες.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

H υπηρεσία Ελέγχου 
& Αντικατάστασης 
Μπαταριών είναι 
εύκολο να εφαρμοστεί 
και δεν διαταράσσει 
τις λειτουργίες της 
επιχείρησης.

Η εν λόγω υπηρεσία 
βρίσκει τις μπαταρίες 
που είναι σε κακή 
κατάσταση, και 
τις αντικαθιστά με 
καινούριες μπαταρίες 
πετυχαίνοντας:

Λιγότερες βλάβες 
συσκευών και 
καθυστέρηση εργασιών

Αύξηση της 
παραγωγικότητας των 
εργαζομένων

Χαμηλότερο κόστος 
συντήρησης των 
συσκευών

Aνάλυση μπαταριών 
γίνεται στα μοντέλα της 
Motorola σειράς MC9XXX 
και MC7X.
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•  Η B.I. Αλμπάνης συνεργάζεται με τον πελάτη 

για να καθοριστεί το πρόγραμμα δοκιμών

•  Η B.I. Αλμπάνης παρέχει τον κατάλληλο 

εξοπλισμό και το πρόγραμμα δοκιμών

•  Άρτια εκπαιδευμένοι ελεγκτές της B.I. 

Αλμπάνης επισκέπτονται κάθε κατάστημα και 

δοκιμάζουν όλες τις μπαταρίες

•  Οι ελεγκτές αφαιρούν τις ακατάλληλες 

μπαταρίες και χαρακτηρίζουν τις μπαταρίες που 

βρίσκονται σε καλή κατάσταση με αυτοκόλλητη 

ειδική σήμανση.

•  Οι ελεγκτές αφήνουν νέες μπαταρίες για 

να αντικαταστήσουν τις μπαταρίες που 

απομακρύνονται

•  Η B.I. Αλμπάνης κρατάει αρχείο δεδομένων από 

κάθε κατάστημα και παρέχει λεπτομερή έκθεση 

στον πελάτη

•  Ο πελάτης χρεώνεται μόνο για τις μπαταρίες 

που αντικαταστάθηκαν και μια συμβολική αμοιβή 

για κάθε κατάστημα που εξετάστηκε

•  Το κόστος του προγράμματος αντισταθμίζεται 

από την άμεση αύξηση της παραγωγικότητας 

και τη μείωση του κόστους συντήρησης.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕI H ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

H B.I. Αλμπάνης κορυφαία εταιρία στην 
εφοδιαστική αλυσίδα στην Ελλάδα, με πάνω 
από 30 χρόνια εμπειρίας, παρέχει μια ομάδα 
άρτια εκπαιδευμένων ελεγκτών για τη 
διεξαγωγή των δοκιμών.


