
3M™ Clean-Trace™ NGi
Flexibel datahantering för ATP-mätning
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INTRODUKTION
❶



 3M™ Clean-Trace™ NGi ATP-system

 PC med USB kabel

 Tillbehör: Dockningsstation

 Valfri webbrowser & Internetkoppling
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Datorkommunikation



 NGi Synchronisation Manager (programvara)

 Krypterad kommunikation

 Hostad av 3M™ i ett tier 3 certifierat datacenter
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Hur det fungerar
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Börja med att logga in



 Instrumentpanelen
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Få snabbt en överblick



 Kommentera mätresultat
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Kolla dina mätresultat
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RAPPORTER
❷
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Gör en rapport

 Välj mellan olika typer av rapporter



 Denna rapport visar andel (%) godkända, varningsflaggade samt underkända resultat 
som ett stapeldiagram och ett cirkeldiagram. 
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Stapeldiagram



 Denna rapport kan användas för att tolka mönster i data och för att säkerställa att 
provtagningarna genomförs med önskad frekvens.
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Hygienkarta



 Resultaten är grupperade i kategorier som visas som linjegraf. Informationen kan 
användas för att hantera kontinuerlig processförbättring. Den gröna linjen bör vara 
uppåtgående och övriga linjer nedåtgående.
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Linjediagram



 Denna rapport rangordnar testpunkterna baserat på procent fel. De testpunkter med 
högst andel fel visas först. Denna rapport ger möjlighet att identifiera områden för 
målinriktad förbättrande åtgärd.
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Ranking rapport
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Varningsrapport via e-post
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FUNKTIONER
❸
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Schemalägg provtagning



 Schemalägg dina rapporter
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Automatiska rapporter
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Redigera provplaner
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Flexibla fält
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Korrigerande åtgärder
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Organisera databasen



 Exportera data till Excel-fil (CSV)
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Ladda ner databas
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KUNDVÄRDET
❹



 Flexibel IT-lösning i molnet 
Ger maximal åtkomst och säkerhet

 Sparar din tid och pengar
Licensfri med Clean-Trace™
Du slipper komplicerad installation
Du förenklar datainsamlingen från ATP-mätaren
Enkel att använda och administrera
Färdiga rapportmallar 
Schemalägg provtagning och dina rapporter

 Hjälper dig tolka trender & data i realtid
Du kan förebygga brister
Du ser var problemen finns
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Varför behöver du detta?



Kontakta mig:
Frank Axelsson
frank@hygiene-diagnostics.se
Tel: 0707-91 21 03

www.hygiene-diagnostics.se

Clean-Trace™ NGi länkar:

Instruktioner (PDF)

Programvara

NGi logga in (kräver konto)
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Tack! Har du några frågor?

http://www.hygiene-diagnostics.se/
https://hygiene-diagnostics.se/files/3m/NGiSyncGuide.pdf
https://hygiene-diagnostics.se/files/3m/NGiSyncsetup.zip
https://holly.3m.com/CleanTraceAdmin/login.aspx

