RO
» câștigați controlul asupra distribuirii produselor
către angajați
» reduceți cheltuielile pentru materialele SSM
și alte articole cu până la 50%
» automatizați munca din diferite departamente
în cadrul companiei dvs

EXEMPLE DE INSTALARE

IDS
» SISTEM INTEGRAT DE DISTRIBUȚIE

Împreună cu automatul de eliberare, oferim softwareul sub incidența dreptului de autor IDS (Integrated
Distribution System). Acest instrument permite facilă
gestionare a datelor și comunicarea rapidă între server
și aparatele de distribuție a produselor. Aplicația IDS
permite aﬁșarea pe orice aparat prin utilizarea unui
browser web informații detaliate privind descărcarea
și starea actuală în depozit. Este adaptat conform
cu speciﬁcul și nevoile ﬁrmelor din toate industriile.
Combinația software-ul cu automatul de eliberare
asigură un control maxim asupra consumului de articole
în ﬁrmele producătoare. Drept urmare, crește calitatea
muncii în departamentele de achiziții, producție, SSM și
departamentele de control al depozitelor precum și a
angajațiilor.

Conectarea distribuitorului automat cu
sistemul de distribuție integrat (aplicație
IDS), permite controlul permanent al
distribuiților și disponibilitatea constantă
a produselor necesare.

EFECT:

LIPSĂ DE ÎNTRERUPERI
ÎN FUNCȚIONARE ȘI ECONOMII
LA NIVELUL DE PÂNĂ LA 50%
» Acces
24h/7
–
distribuirea
produselor
indiferent de programul de lucru al depozitului
» Depozit sub control - reducerea stocurilor
și monitorizarea exactă a ﬂuxurilor de produse

APLICAȚIA IDS PERMITE:

ASD SYSTEMS

gestionarea cu ﬁecare
produs, categorii
de produse, ﬁrme și
distribuitori, angajați,
carduri RFID, utilizatorii
sistemului și cu aparate

» Reducerea consumului de produse cu până la 50%
- datorită controlului complet al distribuiri și capacității
de a stabili limite separat pentru ﬁecare angajat

deﬁnirea, generarea și
tipărirea oricăror rapoarte

» Simpliﬁcarea
organizării
aprovizionării
–
acces permanent la starea actuală a depozitului

www.asdsystems.eu

» Economisire de timp - reducerea la minimum a
activităților de manipulare a eliberărilor de produse

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

» Generarea imediată de rapoarte – posibilitatea
de creare a listelor utile pentru departamentul de
achiziții, serviciului SSM, control și contabilitate

acces constant la starea
din depozite

transmiterea automată
către persoanele
desemnate a informațiilor
privind starea sistemului

» Lipsă de erori – ﬁecare produs este utilizat doar de
angajații care ocupă funcția adecvată

AUTOMATE VENDING
MULTIFUNCȚIONALE
- APLICAȚIA IDS DEDICATĂ
PENTRU ECONOMII LA NIVELUL
DE PÂNĂ LA 50%

AUTOMAT PENTRU ELIBERARE
PRODUSE D810

AUTOMAT PENTRU ELIBERARE
PRODUSE D1080
» AUTOMAT PENTRU ELIBERARE PENTRU
UTILIZĂRI MULTIPLE

» CAPACITATEA DE RECORD PENTRU
DIMENSIUNI MICI
Automatul D810 este
un aparat de auto-service care eliberă până
la 810 produse diferite.
Bazat pe principiu de
tambur rotativ, permite
stocarea un număr mare
de articole pe un spațiu
mic. Intuitivă gestionare este asigurată de un
ecran cu 15 butoane
tactile în versiunea basic
sau de un ecran tactil
în versiunea premium.
Datorită
sistemului
brevetat de scanare a
camerelor, încărcarea
produselor este ușoară
și rapidă. La automatul
D810 se poate conecta
un cititor de coduri de
bare și un automat auxiliar fără panou pentru
utilizator.

AUTOMAT PENTRU ELIBERARE
PRODUSE L40
» AUTOMAT DE UTILIZĂRI MULTIPLE PENTRU
ELIBERAREA PRODUSELOR DE DIMENSIUNI MARI

Automatul D1080 este
un aparat de auto-service care eliberă până la
1080 produse diferite.
Bazat pe principiu de
tambur rotativ, permite stocarea unui număr
mare de articole pe un
spațiu mic. Intuitivă gestionare este asigurată
de un ecran cu 15 butoane tactile. Datorită
sistemului brevetat de
scanare a camerelor,
încărcarea produselor
este ușoară și rapidă.
La automatul D1080 se
poate conecta un cititor de coduri de bare și
un automat auxiliar fără
panou pentru utilizator.

PARAMETRII TEHNICI

Automat auto-service
L40 permite la eliberarea până la 40 produse
diferite.
Construcția
simplă pătrată permite
încărcarea
articolelor
de dimensiuni mari. Găurile speciale pregătite
destinate sunt pentru
executarea
instalației
de interior de 230V, care
alimentează produsele
depozitate. Foarte facilă
gestionare cu automatul este asigurată de un
ecran cu 15 suplimentare butoane. La aparat se
poate conecta un cititor
de coduri de bare şi alte
automate disponibile în
ofertă. Automatul L40S
cu succes exercitează
funcția de unitate suplimentare pentru automatul sau D1080 sau
F80 şi D810.
PARAMETRII TEHNICI

1915

Înălțime [mm]

1915

Lățime [mm]

805

Lățime [mm]

1110

Adâncime [mm]

790

Adâncime [mm]

1092

DIMENSIUNI ÎN MM

AANTAL
RUIMTES

A

810

80

50

275

540

80

75

275

270

80

150

275

B

C

AANTAL
RUIMTES

A

10

1080

80

53

437

7

15

720

80

80

437

11

30

360

80

160

437

23

D

DIMENSIUNI ÎN MM

Automatul F80 este un
aparat auto-service care
eliberă automat 80 de
diferite de produse. Bazat pe alimentatoare cu
arcuri permite depozitarea unor multe produse
pe o suprafață mică. Intuitivă gestionare este
asigurată de un ecran
cu 15 butoane tactile.
Încărcarea produselor
este ușoară și rapidă. La
automatul F80 se poate
conecta un cititor de coduri de bare și un automat auxiliar fără panou
pentru utilizator.

PARAMETRII TEHNICI

PARAMETRII TEHNICI

Înălțime [mm]

B

C

Înălțime [mm]

1940

Lățime [mm]

1020

Adâncime [mm]

600

D

405

170

50

275

10

540

160

53

437

7

270

170

75

275

15

360

160

80

437

11

135

170

150

275

30

180

160

160

437

23

270

270

50

275

10

360

240

53

437

7

180

270

75

275

15

240

240

80

437

11

90

270

150

275

30

120

240

160

437

23

AUTOMAT PENTRU ELIBERARE
PRODUSE F80
» AUTOMAT SPIRAL PENTRU SOLUȚII
NESPECIFICE

Înălțime [mm]

1915

Lățime [mm]

900

Adâncime [mm]

895

CAPACITATE [ARCURI DE UN TIP]
DIMENSIUNI ÎN MM

A

B

C

80

400

585

170

400

585

260

400

585

350

400

585

stâng, drept

7 – 560

stâng, drept

8 – 640

stâng, drept

10 – 800

stâng, drept

17 - 1360

stâng, drept

23 – 1840

