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In alle klantsegmenten komen steeds meer HACCP-eisen. 
Met onze TC Soft Cloud bieden we een innovatief 
monitorings- en regelingstrument waarmee u de naleving 
en documentatie van al uw HACCP-vereisten strikt kunt 
controleren - eenvoudig, betrouwbaar en methodisch. 

Overtuig uzelf van de voordelen van onze TC Soft Cloud 
oplossing.

* Temp-Classic Pro, Temp-Contact, Dock-Rite en Temp-Serve

Er zijn genoeg goede redenen om 
de TC Soft Cloud te gebruiken. Dit 
zijn de belangrijkste voordelen:

# De TC Soft Cloud is compatible met 
desktop PC's, tablets en smartphones.

# Geen beperkingen door de hardware of software 
die u  gebruikt. Toegang tot gegevens 
wordt verkregen via een standaard browser.

# Hoge mate van databetrouwbaarheid en
-beveiliging in vergelijking met
lokale werkplekoplossingen.

# Diagnostiek op afstand vergemakkelijkt het 
ondersteuningsproces. 

# De intuïtieve gebruikersinterface 
staat garant voor maximale 
acceptatie door de gebruikers.

# Real-time monitoring: afwijkingen van  
vooraf gedefineerde procedures 
worden direct opgemerkt
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# Locatie-onafhankelijke toegang tot elke* 
wagen/trolley in uw wagenpark.



Hoe de TC Soft Cloud werkt

Elk systeem stuurt gegevens via een WLAN of een LAN-verbinding 
rechtstreeks naar de Cloud. Voor de uitwisseling van gegevens 
tussen de wagens/trolleys en de Cloud is een gateway 
softwarepakket nodig.

Gateway 
software

HACCP TC Soft 
Cloud software

Beschikbaar voor de 
volgende systemen:

Temp-Classic Pro Temp-Contact

Dock-Rite Temp-Serve

(afhankelijk van het model)

Toegang

PC, tablet of 
smartphone

De software wordt 
geïnstalleerd op een 
internet-compatibel 
werkstation. Dit is vereist 
voor LAN en WLAN 
gebaseerde overdracht van 
gegevens naar de cloud

Data transfer via 
USB/WIFI/LAN
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Hoe de TC Soft Cloud wordt gebruikt TC Soft Cloud  
data-transfer opties

• Het TC Soft Cloud-pakket is gelicentieerde software. Voor elke unit die
door de klant wordt gebruikt, is een licentie vereist, die 2 jaar geldig is.

• Voor het gebruik van de software ontvangt elke klant een
toegangsrechtensysteem met drie niveaus. Deze niveaus (klant –
manager – gebruiker) definiëren bepaalde sets met rechten. Elke
gebruiker ziet alleen wat relevant is voor zijn/haar taken en activiteiten.

• Inloggen gebeurt via een browser door het ingeven van een
gebruikersnaam en een wachtwoord.

• Alle wagens/trolleys die in de Cloud zijn geregistreerd,
worden weergegeven op het dashboard. De
gebruiksvriendelijke software garandeert een hoge
acceptatiegraad door de gebruikers.

Temp-Classic Pro

via WLAN module beschikbaar 

via LAN module beschikbaar

via USB stick beschikbaar

Temp-Contact

via WLAN module beschikbaar

via LAN module beschikbaar 

via USB stick niet beschikbaar

Dock-Rite

via WLAN module beschikbaar

via LAN module beschikbaar 

via USB stick niet beschikbaar

Temp-Serve

via WLAN module beschikbaar

via LAN module beschikbaar  

via USB stick niet beschikbaar
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Aanvraag, test en contractondertekeningsfase
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Aanvraag analyse

• Tests om vast te stellen met
welke systemen de TC Soft Cloud
gebruikt kan worden (reeds
bestaande systemen, nieuwe
systemen).

• Reeds gebruikte systemen kunnen
achteraf worden uitgerust met de
benodigde modules (testen is in dit
geval wel essentieel).

Technische controles

• Controles om vast te stellen dat aan
alle technische voorwaarden voor het
gebruik van de TC Soft Cloud is
voldaan.

• De betrokkenheid van en directe
communicatie tussen de IT-
specialisten van temp-rite en die van
de klant is een vereiste.

Contractondertekening

• Het gebruik van het TC Soft Cloud softwarepakket is
onderhevig aan een licentieovereenkomst. In verband
met gegevensbescherming en de privacywetgeving, zal
deze overeenkomst betrekking hebben op:

•

•

Levering van de software

• Licentie van de wagen/trolley voor 2 jaar

Hoe de TC Soft 
Cloud te gebruiken

• De toewijzing van contracten aan wagens/trolleys in het wagenpark van de klant wordt uitgevoerd door temp-rite.

• temp-rite stelt het account van de klant in en verzorgt trainingen voor geselecteerde managers (key-users).

• Gemakkelijk te volgen instructievideo s leggen alle belangrijke systeemfuncties uit. Deze instructievideo's blijven
beschikbaar ter referentie en zijn bestemd voor instructies van andere medewerkers na de implementatie.

Databescherming en een end-user licentie
agreement (EULA)




