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Especialistes en Residències

LOGIFID és una nova manera de gestionar
la roba a les residències i bugaderies
professionals. El nostre software i la
tecnologia per radiofreqüència pemetrà que
la roba ens doni la informació que volguem
d’una peça en concret.
LOGIFID és el resultat de la inciativa d’un grup de
professionals amb llarga experiència en Bugaderia i en
Tecnologia que promouen la innovació en àmbits on ﬁns
ara no s’ha plantejat d’introduir-la. Ho fem de manera
àgil, fàcil i amena.

Millora la qualitat
del servei al client

Millora els costos
i la logística

Obtenció d’informació
real i al moment

Com funciona?
1. Alta de la peça
Cada peça es marca individualment
amb un xip que s’adhereix a la
roba d’una forma especíﬁca. Aquest
xip relaciona la peça amb tota la
informació que volem recollir (tipus
de peça, color, a qui pertany, etc…)

4. Base de dades
Cada cop que es detecta el xip,
entra un registre a la base de
dades que el nostre software
emmagatzemarà per tenir-ne la
traçabilitat: nº rentats, nº costures,
últim cop que s’ha manipulat…

2. Classificació
Quan hem de separar la roba de cada
persona, la identiﬁcació és automàtica
i a certa distància. A la pantalla
visualitzem el carro i la posició on
s’ha de col.locar. Aquest procés serà,
doncs, molt més fàcil, àgil i precís.

5. Consultes i informes
Podrem obtenir informes,
inventaris per persona, històric
de les peces, etc. Tot això des de
qualsevol dispositiu i en funció del
perﬁl d’usuari.

3. Distribució
Les piles de peces plegades de cada
resident s’entreguen a les diferents
plantes i habitacions amb el mateix
carro on s’ha classiﬁcat la roba, evitant
manipulacions addicionals i, per tant,
pèrdues i errors.

6. Baixa de la peça
Quan ja no ens serveix la peça i es
dóna de baixa, el xip es recupera i
es re-assigna a una altra peça, a un
altre usuari o a l’estoc del centre.
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On incidim?
1. Informació i registre de la
roba
Inventaris i registres per tipus de roba
i per persona.
Història de cada peça: entrada,
desgast, costures, nº rentats…

2. Gestió d’incidències
La informació obtinguda ens permet
analitzar les possibles incidències de
manera més objectiva.
El Centre, els Residents i els familiars
disposen de més eines per gestionar-les
i per tant, la seva resolució és més fàcil.

3. Temps i costos
de manipulació
Identiﬁcació de la roba automàtica:
reducció dràstica dels temps
de classiﬁcació.
Marcat de la roba estandaritzat,
re-utilitzable, homogeni i de
llarga durabilitat.
Formació mínima al personal nou en
periodes de baixes o vacances.
Millora substancial de l’eﬁciència del
personal temporal.

5. Criteris de canvi de roba
Possibilitat de posar protocols de
canvis de roba segons les necessitats
especíﬁques dels residents.
Possibilitat de fer un seguiment
(i millora) d’aquests protocols.

6. Pèrdua de roba
Reducció de les pèrdues temporals per
identiﬁcació i classiﬁcació a la persona
equivocada o per etiquetat defectuós.
Existència de mètodes per quantiﬁcar
les pèrdues, i possibilitat d’afegir
punts de control si el centre ho creu
convenient.
El carro on es col.loquen les peces és el
mateix que les reparteix a l’armari
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4. Sense errors a la classificació
Identiﬁcació automàtica a distància i
visualització clara en pantalla d’on ha
d’anar la peça.
La mateixa persona pot comprovar
automàticament si ha comès un error i
corregir-lo abans d’entregar la roba a
l’armari.
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7. Tracte personalitzat de
cada peça
Possibilitat de posar alarmes/avisos
per peça o persona, per tractar-la de
forma excepcional.
Missatgeria interna per passar
informació urgent.

8. Gestió de la roba d’estoc
Inventaris per sexes o talles de la
roba cedida per familiars o entitats.
Fàcil reassignació de peces a un nou
usuari.
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9. Millora en el control de
bugaderia
Quantiﬁcació del nº de peces que
passen per la bugaderia, personal
que les plega, i la seva efectivitat,
que permet establir millores de
formació de l’equip.
Impacte de les incidències quantiﬁcable,
establiment dels criteris de necessitat
de roba (per desgast, per persona),
informació online i al moment…
Control
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Què es necessita?

XIPS

Cada peça porta una
etiqueta amb un xip.

TAULA DE
TREBALL

El plegat es fa sobre una
taula especíﬁca amb els
lectors que detecten el xip.

LOGIFID

El programa ens indica
on col.locar la peça i el
seu històric.

CARROS

La roba es classiﬁca
en un tipus de carro
especíﬁc.

LOGIFID ÉS QUALITAT

Millora de processos, anàlisi
d’incidències, millora del servei al
client i a les famílies.

LOGIFID ÉS FIABILITAT

Identiﬁcació automàtica i sistema de
gran precisió, dades empíriques i
contrastables.

LOGIFID ÉS FÀCIL

Formació ràpida, amena i àgil. Fàcil
d’utilitzar, pantalles amb dibuixos
grans i gràﬁcs sense complicacions,
per a tot tipus d’usuaris.

LOGIFID ÉS EFICIÈNCIA

Reducció de costos, optimització
logística, reducció dràstica d’errors
en personal nou, marcat efectiu i xips
reutilitzables.

LOGIFID ÉS CONTROL

Inventari general per planta, per
resident, control d’estocs, informes
de desgast, avisos d’incidències,
alarmes a peces…

LOGIFID ÉS TRAÇABILITAT

Històric de la vida de la peça:
nº rentats, data d’entrada/baixa, qui
classiﬁca, lot de peces entregades,
nº i tipus de costures…

LOGIFID ÉS INNOVACIÓ

Tecnologia punta, actualitzacions
automàtiques, consultes online des de
qualsevol dispositiu...
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