SK
» Získajte kontrolu nad výdajmi tovarov
zamestnancom
» Znížte náklady na materiály BOZP
a iné tovary až o 50 %
» Automatizujte prácu v rôznych
oddeleniach a pobočkách vašej ﬁrmy

IDS
» INTEGROVANÝ DISTRIBUČNÝ SYSTÉM

Spolu s výdajným automatom poskytujeme patentovaný
softvér IDS (Integrated Distribution System). Tento
nástroj umožňuje jednoduchú správu údajov a rýchlu
komunikáciu medzi serverom a so strojmi distribuujúcimi

PRÍKLADY INŠTALÁCIE

Pripojenie vydávacieho automatu k
integrovanému distribučnému systému
(aplikáciou IDS), umožňuje neustále
kontrolovať výdaje, a takým spôsobom
zaručiť stálu dostupnosť potrebných
tovarov.

produkty. Aplikácia IDS umožňuje zobrazovať podrobné
informácie o stiahnutiach a aktuálnom inventári pomocou
webového prehľadávača na ľubovoľnom zariadení. Je
prispôsobená osobitostiam a potrebám spoločností
zastupujúcich všetky priemyselné odvetvia. Kombinácia
softvéru a automatického výdajného automatu zaručuje

VÝSLEDOK:
ŽIADNE PRESTOJE
A ÚSPORY NA ÚROVNI
AŽ DO 50 %

maximálnu kontrolu nad spotrebou predmetov vo
výrobných spoločnostiach. V dôsledku toho sa zvyšuje
kvalita práce v oddeleniach nákupu, výroby, BOZP a
kontroly v sklade a medzi samotnými zamestnancami.

APLIKÁCIA IDS UMOŽŇUJE:

» Nepretržitý prístup – vydávanie tovarov bez ohľadu
na čas práce skladu
» Sklad pod kontrolou – obmedzenie skladových zásob
a presný monitoring tokov
tovarov
» Zníženie spotreby tovarov až o 50 % – vďaka
kompletnej kontrole výdajov a možnosti stanovenia
limitov osobitne pre každého zamestnanca

ASD SYSTEMS

riadenie jednotlivých
produktov, kategórií
výrobkov, ﬁrmami
a distribútormi,
zamestnancov, kartami
RFID, používateľmi
systému a strojmi

deﬁnovanie, generovanie
a tlač akýchkoľvek správ

» Zjednodušenie riadenia zásobovania – neustály
prístup k aktuálnym údajom o skladových zásobách

www.asdsystems.eu

» Úspora času – obmedzenie na minimum činností
súvisiacich s obsluhou výdajov

Helpdesk
+48 33 444 0000 | helpdesk@asdsystems.pl
Commercial Informations
+48 33 444 000 01 | kontakt@asdsystems.pl

» Okamžité vytváranie výkazov – možnosť vytvárania
výkazov pre nákupné oddelenie, oddelenie BOZP,
výkazníctva a účtovníctva

stály prehľad o skladových
zásobác

automatický prenos
informácií o stave systému
určeným osobám

» Žiadne chyby – každý tovar používajú výhradne iba
zamestnanci, pracujúci na príslušných pozíciách

MULTIFUNKČNÉ
VENDINGOVÉ AUTOMATY
– DEDIKOVANÁ APLIKÁCIA IDS
PRE ÚSPORY NA ÚROVNI AŽ DO 50 %

AUTOMAT VYDÁVAJÚCI D810

AUTOMAT VYDÁVAJÚCI D1080

AUTOMAT VYDÁVAJÚCI L40

AUTOMAT VYDÁVAJÚCI F80

» REKORDNÝ OBJEM S MALÝMI ROZMERM

» VYDÁVAJÚCI AUTOMAT
NA VŠESTRANNÉ POUŽITIE

» VIACFUNKČNÝ VYDÁVAJÚCI AUTOMAT
NA PRODUKTY VEĽKÝCH ROZMEROV

» ŠPIRÁLOVÝ AUTOMAT PRE
NETYPICKÉ RIEŠENIA

Automat D810 je samoobslužný stroj, ktorý
automaticky vydá až
810 rôznych produktov.
Je vyrobený na základe
princípu rotačného bubna a umožňuje ukladať
veľké množstvo položiek
na malom priestore. Obrazovka s 15 dotykovými
tlačidlami v základnej
verzii alebo dotyková
obrazovka v prémiovej
verzii poskytujú intuitívne ovládanie. Vkladanie
produktov je jednoduché a rýchle a to vďaka
patentovanému systému komorového skenovania. K automatu D810
môže byť pripojená čítačka čiarových kódov a
pomocný automat bez
užívateľského panelu.

Automat D810 je samoobslužný stroj, ktorý automaticky vydá až 1080
rôznych produktov. Je
vyrobený na základe
princípu rotačného valca a umožňuje ukladať
veľké množstvo položiek na malom priestore.
Obrazovka s 15 dotykovými tlačidlami poskytuje intuitívne ovládanie.
Vkladanie produktov je
jednoduché a rýchle a to
vďaka patentovanému
systému komorového
skenovania. K automatu
D1080 môže byť pripojená čítačka čiarových
kódov a pomocný automat bez užívateľského
panelu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

ROZMERY V MM

Samoobslužný automat
L40 umožňuje automatické vydávanie až
40 rôznych produktov.
Jednoduchý štvorcový
dizajn umožňuje nakladanie položiek veľkých
rozmerov.
Špeciálne
pripravené otvory sú
určené na vnútornú inštaláciu 230 V a napájajú
skladované
výrobky.
Veľmi jednoduché ovládanie automatu je zabezpečené obrazovkou
s 15 dotykovými tlačidlami. K zariadeniu je
možné pripojiť čítačku
čiarových kódov a ďalšie
automaty, ktoré sú k dispozícii v ponuke. L40S
úspešne spĺňa funkciu
pomocnej jednotky pre
automaty D1080 alebo
F80 a D810.

TECHNICKÉ PARAMETRE
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Výška [mm]
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Šírka [mm]
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Šírka [mm]

1110

Hĺbka [mm]
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1092
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D

ROZMERY V MM

POČET BUNIEK

A

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výška [mm]

POČET BUNIEK

Automat F80 je samoobslužný stroj, ktorý
automaticky vydáva až
80 rôznych druhov produktov. Vďaka pružinovým podávačom vám
umožňuje ukladať veľké
množstvo produktov na
malom priestore. Obrazovka s 15 dotykovými
tlačidlami
umožňuje
intuitívne riadenie. Nakladanie výrobkov je
jednoduché a rýchle. K
automatu F80 môžete
pripojiť čítačku čiarových kódov a pomocný
automat bez užívateľského panela.
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1915
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OBJEM (ŠPIRÁLE JEDNÉHOTYPU)
ROZMERY V MM

A

B

C

80

400

585

170

400

585

260

400

585

350

400

585

ľavá, pravá

7 – 560

ľavá, pravá

8 – 640

ľavá, pravá

10 – 800

ľavá, pravá

17 - 1360

ľavá, pravá

23 – 1840

