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Připojte se k Retigo Combionline® 
z jakéhokoli zařízení

Retigo Combionline® je k dispozici pro zařízení Blue Vision, Orange Vision Plus a DeliMaster. 

Všechna zařízení aktuální generace konvektomatů Vision (od května 2016) lze připojit k systému Retigo Combionline®.
Zařízení lze připojit k internetu pomocí kabelu LAN nebo speciálního nano routeru.

Nástěnka



Retigo Combionline ®

je jednoduché a bezpečné 
řešení pro síťové připojení 
vašeho Retigo zařízení. 
Nabízí vám zcela nový 
způsob přístupu
k zařízením, jejich 
vzdálenou kontrolu, 
správu receptů, stahování 
provozních dat nebo 
aktualizaci softwaru.
To vše kdykoliv
a odkudkoliv z vašeho 
mobilu, tabletu nebo 
notebooku.

Možnosti zařízení připojeného do sítě

Vaše programy a provozní údaje vždy v bezpečí

Automatická záloha dat na zabezpečeném serveru 

zajistí, že důležitá data jako programy, data HACCP 

nebo provozní záznamy a statistiky jsou uloženy 

v bezpečí a kdykoliv k dispozici. Systém také 

výrazně zjednoduší evidenci a eliminuje riziko chyb 

personálu.

Buďte informováni o všem důležitém

v reálném čase

V menu systému si lze nastavit zasílání 

automatických zpráv v případě poruchy stroje nebo 

ukončení varného procesu a další. Upozornění může 

automaticky dostat i váš servisní partner.

Bezpečnost Automatické notifikace

Mějte přehled o tom, zda svoje zařízení

využíváte naplno

Díky provozním statistikám a jejich přehlednému 

zobrazení budete mít perfektní přehled o spotřebě 

vody a energie. Vše lze prohlížet v grafu o využití 

vašeho zařízení. Pomocí filtru si lze nastavit 

libovolné období a reálné hodnoty provozních 

hodin, počtu mycích cyklů nebo spotřeby vody

či energie a prohlížet ve formě přehledných grafů.

Provozní statistiky

Spravujte své profily na domovské obrazovce, mějte 

jistotu, že je nahrána nejnovější verze softwaru

Profil domovské obrazovky na displeji vašeho 

konvektomatu můžete libovolně upravovat přímo 

z počítače a poté jednoduše nahrát nový profil 

do neomezeného počtu zařízení připojených 

k vašemu uživatelskému účtu. Software

pro konvektomaty lze automaticky nahrát až 

po vydání nové verze.

Správa profilů, automatické 
aktualizace softwaru

Nové nápady vždy po ruce

Nechte se inspirovat kuchaři z celého světa a získejte 

nápady na rozšíření vašeho menu v naší veřejné 

kuchařce. Pochlubte se se svým vydařeným receptem 

a sdílejte jej v komunitě Retigo kuchařů. Propracovaný 

systém vyhledávání umožní rychle najít požadovaný 

recept. Vybrané recepty můžete jednoduše nahrát

do libovolného připojeného zařízení. Pro každý recept 

je k dispozici detailní popis se seznamem ingrediencí 

včetně nastavení parametrů vaření na konvektomatu.

Inspirace
a správa receptů

Vzdálená správa 
všech zařízení 

Monitorujte vaše zařízení v reálném čase 

odkudkoliv a kdykoliv

Připojte si libovolný počet zařízení v různých 

provozovnách a vytvořte si jejich vlastní strukturu.

Ke konvektomatu se lze připojit opravdu kdykoliv 

a odkudkoliv. Přes vaše mobilní zařízení můžete 

zkontrolovat aktuální stav, třeba zjistit, kolik času 

zbývá do konce právě probíhajícího varného procesu.


