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t e c h n o l o g i e  i  u r z ą d z e n i a

Sveba Connect -  
przepis na sukces dla 
sieci sklepów i piekarni

W najnowszej ofercie firmy Jackowski znajdziemy odpowiedź na pytanie: jak 
w nowoczesny sposób zdalnie kontrolować wypiek i pracę pieców Sveba Dahlen 
z kilku punktów jednocześnie. Służy do tego Sveba Connect stworzony z myślą 
o zarządzaniu sieciami piekarni i sklepów.

dzielnie informuje użytkownika o terminie 

serwisu i konserwacji urządzenia.

Warunkiem korzystania ze Sveba Con-

nect jest podłączenie pieca do Internetu 

i wyposażenie urządzenia w panel dotykowy 

z aktualnym oprogramowaniem. Jego aktuali-

zację można wykonać zdalnie z poziomu Sve-

ba Connect, jak i bezpośrednio z pieca (pane-

lu). Czynność ta jest bardzo prosta i odbywa 

się za pomocą jednego kliknięcia. 

Użytkownik korzystający ze Sveba Con-

nect otrzymuje swój własny login i hasło, 

dzięki czemu posiada pełen podgląd pracy 

pieców w różnych punktach. Zalogowani 

użytkownicy mogą korzystać z dobrowolnie 

udostępnionych przez innych przepisów i 

receptur. Dużym ułatwieniem jest wysyłanie 

przepisów między piecami, co pozwala na 

oszczędność czasu i kosztów każdorazowego 

wdrażania nowych receptur na wielu punk-

tach tej samej sieci piekarni.

Chcesz zwiększyć zyskowność Twojej fir-

my, umocnić własną markę na rynku i w tym 

samym czasie zapewnić dobrej jakości pro-

dukt? Sveba Connect pomoże Ci w tym! Sto-

sując nowoczesne technologie i podłączenie 

pieców do serwisu Sveba Connect zyskujesz 

dostęp do szerokiej gamy narzędzi, które 

dają pełną kontrolę nad procesem wypieku - 

w każdym miejscu, o każdej porze.

W celu podniesienia jakości wypieków, 

obniżenia kosztów zużycia prądu, zwiększe-

nia zyskowności, optymalizacji pracy skorzy-

staj z zebranych danych i uruchom swój profil 

ze Sveba Connect. Firma Jackowski udzieli 

Państwu niezbędnych informacji i pomocy. 

Sveba Connect występuje we wszystkich pie-

cach obrotowych od najmniejszych pieców 

sklepowych po największe 4-wózkowe prze-

mysłowe konstrukcje.• 

— Artykuł promocyjny

P
rzy pomocy mobilnych urządzeń, ta-

kich jak laptop, smartfon czy tablet, 

Sveba Connect umożliwia zdalnie 

sprawdzanie m.in.: przebiegu pracy pieca, 

typu aktualnie wypiekanych produktów, wy-

korzystywanego przepisu, zużycia energii 

elektrycznej czy usterki pieca. Pozwala także 

monitorować konkretny czas otwarcia i za-

mknięcia drzwi pieca, podgląd zadanych tem-

peratur, sprawdzenie wykresów wydajności 

pracy w trybie Eco mode czy zastosowanego 

zaparowania. Powyższa technologia umożli-

wia sprawdzanie historii wszystkich zaistnia-

łych procesów zachodzących w piecu, a także 

wysyła informacje na temat błędów i awarii. 

Na podstawie powyższych statystyk samo-


