CZ
» získejte kontrolu nad vydáváním výrobků
zaměstnancům
» snižte náklady na materiály BOZP
a další položky až o 50 %
» automatizujte práci v různých odděleních
ve vaší ﬁrmě

IDS
» INTEGROVANÝ DISTRIBUČNÍ SYSTÉM

Spolu s výdejním automatem poskytujeme patentovaný
software IDS (Integrated Distribution System). Tento
nástroj umožňuje snadnou správu dat a rychlou

Spojení výdejního automatu s integrovaným
distribučním systémem (aplikace IDS)
umožňuje 24hodinovou kontrolu výdeje a
stálou dostupnost potřebných výrobků.

komunikaci mezi serverem a se stroji distribuujícími

PŘÍKLADY INSTALACE

produkty. Aplikace IDS umožňuje zobrazovat podrobné
informace o stažení a aktuálním inventáři pomocí
webového

prohlížeče

na

libovolném

zařízení.

Je

přizpůsobena zvláštnostem a potřebám společností
zastupujících všechna průmyslová odvětví. Kombinace
softwaru a automatického výdejního automatu zaručuje

EFEKT:
ŽÁDNÉ PROSTOJE
V PRÁCI A ÚSPORY
VE VÝŠI AŽ 50 %

maximální kontrolu nad spotřebou předmětů ve
výrobních společnostech. V důsledku toho se zvyšuje
kvalita práce v odděleních nákupu, výroby, BOZP a
kontroly ve skladu a mezi samotnými zaměstnanci.

» Přístup 24h/7 – vydávání výrobků bez ohledu na
provozní dobu skladu
» Sklad pod kontrolou – snížení skladových zásob a
přesné sledování toku výrobků

DE IDS-APPLICATIE STAAT TOE OM:

ASD SYSTEMS

řízení jednotlivých
produktů, kategorií
výrobků, ﬁrmami a
distributory, zaměstnanců,
kartami RFID, uživateli
systému a stroji

deﬁnování, generování a
tisk jakýchkoli zpráv

» Okamžité generování reportů – možnost vytváření
užitečných přehledů pro nákupní oddělení,
oddělení BOZP, controlling a účetnictví
» Zjednodušení organizace zásobování – stálý přístup
k aktuálnímu stavu skladu

www.asdsystems.eu

» Úspora času – omezení na minimum činností
spojených s obsluhou skladu

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

» Snížení spotřeby výrobků až o 50 % – díky plné
kontrole výdeje a možnosti stanovení
limitů zvlášť pro každého zaměstnance

stálý přehled o skladových
zásobách

automatický přenos
informací o stavu systému
určeným osobám

» Žádné omyly – každý výrobek používají pouze
zaměstnanci na odpovídajících pozicích

MULTIFUNKČNÍ VENDINGOVÉ
AUTOMATY – VYHRAZENÁ
APLIKACE IDS
PRO ÚSPORY VE VÝŠI AŽ 50 %

VYDÁVAJÍCÍ AUTOMAT D810

VYDÁVAJÍCÍ AUTOMAT D1080

VYDÁVAJÍCÍ AUTOMAT L40

VYDÁVAJÍCÍ AUTOMAT F80

» REKORDNÍ OBJEM S
MALÝMI ROZMĚRY

» VYDÁVAJÍCÍ AUTOMAT NA
VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

» VÍCEFUNKČNÍ VYDÁVAJÍCÍ AUTOMAT
NA PRODUKTY VELKÝCH ROZMĚRŮ

» SPIRAALAUTOMAAT VOOR
BUITENGEWONE OPLOSSINGEN

Automat D810 je samoobslužný stroj, který
automaticky vydá až 810
různých produktů. Je vyroben na základě principu rotačního válce a
umožňuje ukládat velké
množství položek na
malém prostoru. Obrazovka s 15 dotykovými
tlačítky v základní verzi
nebo dotyková obrazovka v prémiové verzi poskytují intuitivní ovládání.
Vkládání produktů je
jednoduché a rychlé, a
to díky patentovanému
systému komorového
skenování. K automatu
D810 může být připojena čtečka čárových kódů
a pomocný automat bez
uživatelského panelu.

Automat D810 je samoobslužný stroj, který
automaticky vydá až
1080 různých produktů.
Je vyroben na základě
principu rotačního válce a umožňuje ukládat
velké množství položek
na malém prostoru.
Obrazovka s 15 dotykovými tlačítky poskytuje intuitivní ovládání.
Vkládání produktů je
jednoduché a rychlé, a
to díky patentovanému
systému komorového
skenování. K automatu
D1080 může být připojena čtečka čárových
kódů a pomocný automat bez uživatelského
panelu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Samoobslužný automat
L40 umožňuje automatické vydávání až 40 různých produktů. Jednoduchý čtvercový design
umožňuje nakládání položek velkých rozměrů.
Speciálně
připravené
otvory jsou určeny na
vnitřní instalaci 230 V a
napájení skladovaných
výrobků. Velmi jednoduché ovládání automatu je zajištěno obrazovkou s 15 dotykovými
tlačítky. K zařízení lze
připojit čtečku čárových
kódů a další automaty,
které jsou k dispozici v
nabídce. L40S úspěšně
splňuje funkci pomocné
jednotky pro automaty
D540 nebo D1080 nebo
F80 a D810.

TECHNICKÉ PARAMETRY
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Výška [mm]

ROZMĚRY V MM

Automaat F80 is een
zelfbedieningsmachine
die automatisch tot aan
80 verschillende types
producten afgeeft. Hij
is gebaseerd op de invoerveren en maakt het
mogelijk om een zeer
groot aantal producten
op kleine oppervlak op
te slaan. De automaat
laat zich intuïtief beheren door een scherm.
Het laden van producten is gemakkelijk en
snel. Aan automaat F80
kun je een barcodelezer
en een steunautomaat
zonder een gebruikerspaneel aansluiten.
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CAPACITEIT [SPIRALEN VAN ÉÉN SOORT]
ROZMĚRY V MM

A

B

C

80

400

585

170

400

585

260

400

585

350

400

585

links, rechts

7 – 560

links, rechts

8 – 640

links, rechts

10 – 800

links, rechts

17 - 1360

links, rechts

23 – 1840

