
Wszystko czego potrzebujesz, 
aby zarządzać opakowaniami

MyAirProductsSM



Dowiedz się więcej lub zarejestruj na: 
airproducts.com.pl/myairproducts 

Dlaczego MyAirProductsSM?
Na portalu sprawdzisz informacje oraz dokumenty: 
ostatnie faktury i dowody dostaw, stany opakowań, 
a także złożysz zamówienie. 

Wystarczy zalogować się do systemu na komputerze. 

Dla zarejestrowanych użytkowników polecamy 
aplikacją mobilną.  



Zamówienia online
• Wybierz produkt i zamów    
     przez internet

Moje dokumenty
• Pobierz ostatnie faktury 

• Sprawdź dokumenty  
     dostaw

Opakowania
• Sprawdź liczbę opakowań 

• Sprawdź raporty ostatnich dostaw  
     i zwrotów

• Sprawdź abonamenty 

• Sprawdź datę ważności produktu

Zbiorniki
• Wprowadź stan poziomu cieczy w zbiorniku

• Zaktualizuj harmonogram produkcji

• Zaktualizuj okno dostaw

• Sprawdź stan zużycia cieczy w zbiorniku

• Złóż zamówienie

Na portalu MyAirProductsSM:

Bezpieczeństwo  
i jakość
Pobierz kartę charaktery- 
styki produktu (SDS) oraz 
certyfikat analizy (CoA)



• Wszystkie butle Air Products są  
   oznakowane unikalnymi kodami   
   QR i numerami CTN.

• Skanując te kody, jesteśmy w stanie  
   sprawdzić kluczowe informacje  
   o produkcie oraz samej butli np.: datę  
   ważności produktu, datę legalizacji.

• Dzięki informacjom zapisanym  
   w numerach CTN jesteśmy w stanie  
   sprawdzić dokładną historię butli.

Złóż zamówienie
• Wyszukując produkt   
     na liście

• Skanując/wpisując  
     ręcznie numer  
     produktu

• Korzystając z listy  
     ostatnich zamówień

Przeprowadź 
samodzielnie 
inwentaryzację 
opakowań w swojej 
lokalizacji. 

Dostępna jest opcja 
zaawansowana 
przeprowadzania 
inwentaryzacji  
w ramach różnych 
lokalizacji danej 
firmy.

Dla naszych Klientów, używających wersji komputerowej MyAirProductsSM, 
oferujemy aplikację na telefon komórkowy. Jej funkcjonalności można dopasować 
do indywidualnych potrzeb, jak również określić różny zakres dostępów.

Aplikacja mobilna  MyAirProductsSM:

• Dodatkowo nasi Klienci są w stanie   
   zmieniać i monitorować  
   przemieszczanie się butli w ramach  
   swoich lokalizacji.



Oszczędzaj czas  
i pieniądze

Podnieś  
produktywność

Bądź spokojny

Zalety portalu MyAirProductsSM

Oszczędzaj Planuj Kontroluj

• Sprawdzaj swoje   
   faktury, dokumenty  
   dostaw i zlecenia.

• Zamawiaj i dokonuj  
   płatności online.

• Kontroluj ilość  
   opakowań i miejsce  
   ich składowania,  
   tworząc swoje  
   punkty  
   użytkowania (PU).

• Zmniejszaj poziom  
   zapasów,  
   zamawiając tylko  
   produkty, których  
   potrzebujesz.

• Śledź zużycie gazu  
   ciekłego w zbiorniku.

• Monitoruj  
   ilość oraz czas  
   przetrzymywania  
   opakowań.

• Planuj  
   zapotrzebowanie  
   wg miejsca  
   użytkowania  
   i rodzaju produktu.

• Unikaj wyczerpania  
   zapasów poprzez  
   sprawdzanie zużycia  
   produktów oraz  
   statusu opakowań.

• Planuj  
   harmonogram  
   produkcji  
   monitorując stan  
   zużycia gazu  
   ciekłego w zbiorniku.

• Aktualizuj okno  
   dostaw gazu ciekłego.

• Kontrolując  
   wszystkie  
   dokumenty, możesz  
   reagować na czas.

• Znasz dokładną  
   ilość materiałów  
   niebezpiecznych  
   w swojej lokalizacji.

• Monitoruj w czasie  
   rzeczywistym ilość  
   opakowań. 

• Obserwuj trend  
   zużycia gazu  
   ciekłego w zbiorniku.



 (43444)   235-20-007-PL

tell me more
airproducts.com.pl/MyAirProducts

Skontaktuj się z nami, aby 
dowiedzieć się więcej:

Biuro Obsługi Klienta  
801 100 107 
32 67 30 730 
cok@airproducts.com


