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CRIANDO O 
FUTURO EM 
GERENCIAMENTO 
DE INVENTÁRIO



 

Tenha confiança no inventário.
O AccuBin™ tem um painel simples de visor do inventário, incluindo níveis e uso do inven-
tário, taxas de consumo e outras informações operacionais no computador ou em atividade! 
Similares aos faróis, os indicadores de códigos de cor indicam de forma clara níveis normais, 
de aviso e críticos de operação. O diagnóstico do AccuBin™ compensará problemas do sensor, 
continuando a calcular dados precisos de inventário.

Cortar custos.
Visões do inventário à mão permitem reconciliá-lo de forma rápida e eficiente para 
manter a instalação com o rastreamento correto. Observe em todos os seus vasos, não 
importa o local, para otimizar os custos da cadeira de fornecimento. Rastreie o inventário 
de forma proativa para evitar custos como entregas fora do horário comercial e aos finais 
de semanal, reenvios, interrupções, inventário físico diário, etc.

Ganhe suas batalhas de inventário.
Com a análise do histórico do inventário e uso de um algoritmo de software patenteado, o 
AccuBin™ prevê com precisão quando o vaso ficará vazio. O que permite otimizar as entre-
gas e evitar remessas caras. A solução de problemas de inventário elimina de forma 
remota a ocorrência de emergências, especialmente interrupções que sempre parecem 
surgir “após o expediente”.

Material correto. Silo correto. Tempo correto.
O AccuBin™ é um sistema de gestão de inventário abrangente, em nuvem, permitindo o monitoramento remoto do inventário em um 
painel simples. Este software proporciona uma plataforma segura para visualizar tendências em tempo real e histórias nos dados do 
inventário. O AccuBin™ é projetado para eliminar a tensão e o trabalho de adivinhação da gestão de inventário de sólidos a granel.

How It Works
AccuBin™ sends inventory information from your vessel’s location 
to your mobile or desktop device. This is done by connecting your 
inventory sensors to an external network cellular data. AccuBin™ 
can manage your inventory through any level measurement or 

weighing device. 

Have Confidence in Your inventory.
AccuBinTM delivers a single pane of glass view of your inventory that includes 
inventory levels and usage, consumption rates, and other operational information on 

defined for normal, warning, and critical levels. AccuBinTM diagnostics will 
compensate for sensor issues and continue to calculate accurate inventory data.

Cut Costs.
Inventory insights at your fingertips allow you to reconcile inventory quickly and 

matter the location, to optimize supply chain costs. Proactively track your inventory 

physical inventory, etc. 

Win Your Inventory Battles.
Analyzing inventory history and using a patented software algorithm, AccuBinTM

accurately predicts when vessels are going to be empty. This allows you to optimize 
deliveries and avoid costly expedites. Troubleshoot inventory issues remotely to 
eliminate emergencies occurring, especially those outages that always seem to pop 
up “after- hours”. 

Right Material. Right Bin. Right Time.
AccuBinTM is a comprehensive, cloud-based, inventory management system that allows you to remotely monitor inventory 
through a user-friendly dashboard. This software provides a secure platform to view both real-time and historical trends in 
your inventory data. AccuBinTM is designed to eliminate the stress and guess work out of bulk solid inventory management. 

Como funciona
O AccuBin™ envia as informações do inventário a partir da locali-
zação do vaso para o dispositivo móvel ou computador. O que é 

feito conectando-se os sensores de inventário aos dados celulares 
da rede externa. O AccuBin™ pode gerir o inventário através de 

qualquer dispositivo de medição de nível ou pesagem.
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Proactively Manage Inventory in Bulk Storage Vessels

Call 

User Notifications
Inventory reconciliation is made easy through AccuBinTM user customizable notifications. Receive immediate 
notifications when inventory reaches “warning” and “critical” levels, and to confirm deliveries.

Safety
Silos and other vessels present huge safety hazards. Remotely accessing your inventory eliminates having to climb 
vessels or travel to multiple locations to collect inventory data. Create the safest workspace possible with the help of 
AccuBinTM technology.  

User-Friendly Dashboard
AccuBinTM cloud-based inventory management system remotely monitors your inventory through a user-friendly 
dashboard. Giving visibility to your inventory levels, consumption rates, and other operational information on your 
desktop or on-the-go giving you real-time and historical trends in a single pane of glass!

Accountability
Each user will have continuous visibility of inventory data they are are responsible for in their role at your company. 
From end user to logistics, manager to service professional, this easy to implement platform keeps every member of 
your team knowledgeable and well-equipped to reach their goals.

Data Security
Rest easy knowing that your inventory data is as secure as your banking information. With AccuBin™, data is encrypted 
and stored in the highly protected cloud. AccuBin™ can only be accessed via proper user credentials.

Delivery Confirmation
Receive real-time confirmation from AccuBinTM when and where deliveries take place at your site. According to user 
preference, AccuBinTM will push notifications via text or email to report deliveries and confirm that the right material is 
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Gerencie de forma proativa o Inventário em vasos de armazenagem a granel

Notificações do usuário
A reconciliação de inventário fica fácil através das notificações de usuário personalizadas do Accubin™. Receba notifi-
cações imediatas quando o inventário alcança níveis de “aviso” e “crítico” e confirme as entregas.

Segurança
Silos e outros vasos apresentam enormes riscos à segurança. O acesso remoto ao inventário elimina subir em vasos 
ou visitar diversos locais para coletar dados de inventário. Crie o espaço de trabalho mais seguro possível com a ajuda 
da tecnologia AccuBin™.

Painel simples
A gestão de inventário em nuvem AccuBin™ monitora de forma remota o inventário através de um painel simples. Dê 
visibilidade aos níveis de inventário, taxas de consumo e outras informações operacionais no computador ou em 
atividade das tendências em tempo real e históricas em um único painel!

Contabilidade
Todos os usuários terão visibilidade contínua dos dados do inventário pelos quais são responsáveis em seu cargo na 
empresa. Do usuário final à logística, do gerente ao profissional de serviços, é fácil implementar a plataforma que 
mantém todos os membros da equipe informados e bem equipados para alcançarem os objetivos.

Segurança dos dados
Fique tranquilo sabendo que os dados de inventário estão seguros como informações bancárias. Com o AccuBin™, os 
dados ficam criptografados e armazenados na nuvem com alta proteção. O AccuBin™ apenas pode ser acessado 
através das credenciais de usuário adequadas.

Confirmação de entrega
Receba confirmação em tempo real do AccuBin™ quando e onde as entregas ocorrem na planta. Conforme as preferên-
cias de usuário, o AccuBin™ enviará notificações via texto ou e-mail para relatar as entregas e confirmar que o material 
correto está
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TENHA CONFIANÇA  
NO INVENTÁRIO
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