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Productie 
efficiency en 
kostprijsreductie
De grote uitdaging voor u als textielreiniger zijn: het efficiënt gebruiken van 
productiemiddelen en het verkrijgen van de juiste managementinformatie. Met 
het optimaliseren van uw productieproces valt veel winst te behalen. In alle 
processen zijn verbeteringen mogelijk die leiden tot een grotere effectiviteit en 
betere efficiëntie. De oplossingen en besturingssystemen die Senso Technics 
wereldwijd biedt zijn gericht op efficiency en kostprijsreductie.



SensoRegistration
 Foutreductie en 

optimale efficiency

Processen in wasserijen zijn veelal 
gericht op foutreductie en minimale 
administratieve handelingen. Met 
het registreren van alle inkomende 
artikelen krijgt u inzicht in uw klanten, 
waardoor u nog beter kunt inspelen 
op hun behoeften. Het gaat hierbij 
om persoonsgebonden gegevens, 
specifieke kenmerken van de 
artikelen, vermissingen en het aantal 
bewassingen. Door het koppelen 
van deze registratiegegevens aan de 
financiële administratie wordt het aantal 
administratieve handelingen en fouten in 
uw wasserij tot een minimum beperkt. 

•	 Registratie door in- en uitscan
•	 Registratie met barcode en RFID-tag
•	 Koppeling boekhoudprogramma

SensoConveyor 
 Productiviteit 

verhogen door 
efficiënte logistieke 
oplossing

De afgelopen jaren is de efficiency 
van interne transporten in wasserijen 
sterk verhoogd, maar hier is nog steeds 
winst te behalen. Textielreinigers 
en leveranciers blijven zoeken naar 
methoden die hun productiviteit 
verhogen om zo meer winst te behalen. 
Deze productieverhoging krijgt u door 
producten efficiënter te transporteren 
van A naar B, op een snelle en 
betrouwbare manier. Bijkomende 
voordelen zijn: ruimtebesparing en een 
efficiënter logistiek proces.

•	 Optimale flow 
•	 Ruimtebesparend 
•	 Meer overzicht 

Stap voor stap
op weg naar groei



SensoControl
 Betrouwbare en 

duurzame besturing 
van uw machines 
In een wasserij is bedrijfszekerheid heel 
belangrijk. Een betrouwbaar en stabiel 
besturingssysteem is een vereiste 
om uw productieproces optimaal te 
laten functioneren. In het kader van 
duurzaamheid is het verlengen van de 
levensduur van uw machinepark een niet 
onbelangrijk deel van bedrijfsvoering. 
SensoControl is een gebruiksvriendelijke 
en betrouwbare besturing die 24x7 
inzetbaar is. 

•	 Zeer stabiele besturing
•	 Moderne technologie 
•	 Gebruiksvriendelijk
•	 Meertalig

SensoView
 In een oogopslag 

uw wasserij in beeld

Binnen het proces- en 
productieautomatisering is 
procesvisualisatie zeer belangrijk. Een 
goed inzicht in de verschillende artikelen 
en productiestromen leidt uiteindelijk tot 
een hogere productiviteit. Visualisatie 
van de verschillende productiestromen 
zorgt voor een duidelijk overzicht en 
geeft een helder beeld binnen uw 
wasserij. De rapportage module geeft 
specifiek inzicht in de verschillende 
productiestromen en klanten. Deze 
informatie kunt u gebruiken om het 
proces verder te optimaliseren. 

•	 Dynamische productieoverzichten 
•	 Real-time managementinformatie
•	 Continuïteit 



Duurzaam 
ondernemen 
Op een duurzame manier streven naar 
goede resultaten is de basis voor continuïteit 
en voortbestaan van uw onderneming op 
langere termijn. Zonder aandacht voor 
sociale en ecologische ontwikkelingen is 
structureel economisch voordeel onmogelijk. 

Investeren in de toekomst is onlosmakelijk 
verbonden met de strategische beleidsvoering 
van Senso Technics. Het stimuleren van 
duurzame en winstgevende ontwikkelingen 
in ons werkveld neemt een centrale plaats in 
binnen onze organisatie. Dit doen we onder 
meer door actief deel uit te maken van diverse 
vak- en brancheverenigingen.

Als leverancier voor de wasserijbranche 
biedt Senso Technics een reeks oplossingen 
die klanten beter in staat stelt om duurzaam 
te ondernemen. Hergebruik van machines 
en het monitoren van energieverbruik zijn 
hiervan concrete voorbeelden.

SensoInsight 
 Eenvoudig 

kostenmanagement 
en kostprijs bepalen 
SensoInsight levert een goed en 
eenvoudig inzicht in verbruik, 
productiviteit en bezettingsgraad van 
uw machinepark. Op basis van deze 
informatie krijgt u meer inzicht in de 
kosten en opbrengsten per klant. En met 
deze informatie en energiecijfers is een 
duidelijk inzicht mogelijk van de vaste 
en variabele kosten. Al deze informatie 
bij elkaar geeft u een duidelijk overzicht 
van waar u eventuele kostenbesparingen 
kunt realiseren en uw rendement hoger 
kan worden. 

•	 Benchmark
•	 Kostenbesparing
•	 Betere concurrentiepositie



Senso Technics is specialist in besturingssystemen en logistieke 
oplossingen voor de wasserijbranche. Met meer dan 20 jaar ervaring 
ontwikkelt Senso Technics visualisatie- en registratiesoftware, 
machinebesturing en hangbaansystemen. De medewerkers van de 
supportafdeling die 24 uur per dag telefonisch bereikbaar zijn en onze 
consultants die advies en training op maat aan uw medewerkers 
geven maken het verschil.

www.sensotechnics.com


