VÄLKOMMEN TILL
FRAMTIDENS BAKNING

Sveba Connect
Molntjänstlösning

sveba.middlebyconnect.com

Det här är
Sveba Connect

Use with your prefered device - Sveba Connect runs with them all.

ANVÄNDARVÄNLIG

VÄRDEFULL
INFORMATION

Enkelt att lära sig, enkelt att
använda.

Samla ugnsstatistik, få loggar,
viktiga notiser och mycket mer!

FÅ KONTROLL

SPARA TID
& PENGAR

Få information om uppkopplade ugnars användning,
förbrukning och effektivitet.

Spara och dela recept och uppdatera mjukvaran med ett klick.
Använd samlad data för att öka
effektiviteten och spara pengar.

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS BAKNING

Ett recept för mer
lönsam bakning.
Att lyckas med sin bakning handlar om mer än
att bara kunna baka gott bröd.
Det gäller också att göra vägen från deg till
väldoftande bröd så enkel, effektiv och lönsam
som möjligt. Det är här Sveba Connect kommer
in i bilden. Det är en molnbaserad tjänst som
ger användaren en helt unik överblick och
kontroll över sina ugnar – de kan hanteras och
följas var än användaren är, när som helst och
från vilken plattform som helst. Dessutom i
realtid!
Med Sveba Connect är det enkelt att ladda
upp, distribuera och dela recept, både sådana

som handlar om ugnens inställningar, men
också bakrecept, till samtliga uppkopplade
ugnar och till andra användare. Med molntjänsten är det smidigt att kontinuerligt uppdatera
mjukvara enkelt, säkert och samtidigt – med ett
enda klick! Systemet samlar också in driftinformation och data från ugnarna vilket gör det
enklare att få överblick över energiförbrukning,
kapacitet och serviceåtgärder.
Välkommen till Sveba Connect
– framtidens recept för såväl lönsam bakning
som välsmakande bröd!

“Genom några få klick distribueras
recept från Sveba Connect till samtliga
uppkopplade ugnar.”
Sveba Dahlens molntjänst Sveba Connect är ett kraftfullt verktyg
som ger nyttig information om uppkopplade ugnar, dess förbrukning, användning med mera.
Sveba Connect erbjuder också central mjukvaruuppdatering och
smart recepthantering.
Receptbanken erbjuder ett helt nytt sätt att arbeta med recept.
Samla alla recept på ett och samma ställe, distribuera till alla
ugnar med rätta ugnsinställningarna klara. Dela och skicka mellan
ugnarna, med endast några klick så får alla ugnar samma recept.

•

Hemskärm som kan anpassas efter
intresse: Live status, ugnsöversikt
eller förbrukning.

•

Live-överblick över alla företagets
uppkopplade ugnar. Visar aktuellt
ugnsläge/status.

•

Skapa, redigera och dela ugnsrecept med
anvisningar om ugnsinställningar och tider.
Skicka både från ugn och till ugn.

•

Se och hantera uppkopplade ugnar.
Aktuell status, serienummer, plats/ort och
mjukvaruversion. Här finns åtkomst till
ugnars indviduella data: Aktivitetslogg,
servicelogg, körstatistik, felstatistik,
förbrukning och recept.

•

Överblick av alla uppkopplade ugnars
förbrukning, effektivitet, körtid, baktid,
felmeddelanden med mera.

•

Skapa, ladda ner och dela recept med
andra användare över hela världen.
En fantastisk inspirationskälla!

•

Se uppkopplade ugnar, aktuell mjukvara
och eventuellt tillgängliga uppdateringar.
Uppdatera mjukvaran med endast ett klick!

“Se alla uppkopplade
ugnars samlade förbrukning och aktivitet.”
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Connect
Sveba Connect är en del utav
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