NL
» Neem controle over de distributie
van artikelen naar uw werknemers
» Verlaag de kosten voor veiligheids- en andere
verbruiksartikelen tot maximaal 50%
» Automatiseer het werk binnen verschillende
afdelingen in uw bedrijf

IDS
» GEÏNTEGREERD DISTRIBUTIESYSTEEM

Samen met de afgifteautomaat leveren we onze IDSauteursoftware

(Integrated

Distribution

System).

Deze tool verzekert een gemakkelijk beheer van gegevens
alsook snelle communicatie tussen de servers en de

VOORBEELDEN VAN INSTALLATIES

distributiemachines voor producten. De IDS-applicatie
laat via een internetbrowser – op welk toestel dan
ook – gedetailleerde informatie zien over de opnames
en actuele voorraden. De app is geschikt voor behoeften
van bedrijven in alle industrieën. De combinatie van
software met een afgifteautomaat garandeert een
maximale

controle

over

het

artikelenverbruik

in de afdelingen van inkoop, productie, veiligheid en
controle, alsmede onder de werknemers zelf.

DE IDS-APPLICATIE STAAT TOE OM:

ASD SYSTEMS

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

de voorraden constant
in te zien

» 24/7 toegang - de producten zijn altijd beschikbaar
ongeacht de openingstijden van het magazijn
» Voorraden onder controle - vermindering van
magazijnvoorraden door het nauwkeurig monitoren van
de productstromen
» Vermindering van het productverbruik met
maximaal 50% - dankzij volledige controle over het
distributie proces en de mogelijkheid om speciﬁeke
limieten in te stellen per werknemer

alle soorten rapporten te
deﬁniëren, genereren en
printen

» Direct genereren van rapporten - continue de
mogelijkheid om bruikbare rapporten voor de inkoop-,
EHS- en boekhoudafdeling te printen
» Vereenvoudiging van de distributie - constante
toegang tot de actuele voorraadniveaus

www.asdsystems.eu
Helpdesk
+48 33 444 0000 | helpdesk@asdsystems.pl

RESULTAAT:
GEEN STILSTAND
EN BESPARINGEN
TOT ZELFS 50%

in

productiebedrijven. Als resultaat groeit de werkkwaliteit

afzonderlijke producten,
productcategorieën,
bedrijven en distributeurs,
werknemers,
RFID-kaarten,
systeemgebruikers en
machines te beheren

De combinatie van onze automaat met het
geïntegreerde distributie systeem (IDS)
geeft onze klanten 24h per dag controle
over de uitgifte van goederen aan hun
werknemers en zorgt voor continue
beschikbaarheid van de noodzakelijke
artikelen.

informatie over de
systeemtoestand
automatisch door te geven
aan aangegeven personen

» Tijdwinst - minimalisering van de tijd voor de
werknemer om verbruiksartikelen te verkrijgen
» Geen fouten - toegang tot artikelen wordt toegekend
op basis van afdeling

MULTIFUNCTIONELE
AUTOMATISCHE VERKOOP
MACHINES
GEINTEGREERDE
IDS-APPLICATIE
VOOR BESPARINGEN TOT WEL 50%

AFGIFTEAUTOMAAT D810

AFGIFTEAUTOMAAT D1080

AFGIFTEAUTOMAAT L40

AFGIFTEAUTOMAAT F80

» RECORDCAPACITEIT
BIJ KLEINE AFMETINGEN

» AFGIFTEAUTOMAAT
MET UITGEBREIDE TOEPASSING

» BREED TOEPASBARE AUTOMAAT
DIE VOLUMINEUZE PRODUCTEN AFGEEFT

» SPIRAALAUTOMAAT VOOR
BUITENGEWONE OPLOSSINGEN

Automaat D810 is een
zelfbedieningsmachine die automatisch tot
aan 810 verschillende
producten
afgeeft.
Hij werkt op basis van
een draaitrommel en
maakt het mogelijk om
een zeer groot aantal artikelen op kleine
oppervlak op te slaan.
De
automaat
laat
zich intuïtief beheren
door een scherm met
15
aanraakknoppen
in de basic-versie of een
aanraakscherm in de
premium-versie. Dankzij het geoctrooieerde
scansysteem van de
ruimtes is het laden van
producten gemakkelijk
en snel. Aan automaat
D810 kun je een barcodelezer en een steunautomaat zonder een
gebruikerspaneel aansluiten.

Automaat D1080 is een
zelfbedieningsmachine die automatisch tot
aan 1080 verschillende producten afgeeft.
Hij werkt op basis van
een draaitrommel en
maakt het mogelijk om
een zeer groot aantal
artikelen op kleine oppervlak op te slaan. De
automaat laat zich intuitief beheren door een
scherm met 15 aanraakknoppen. Dankzij het
geoctrooieerde scansysteem van de ruimtes is
het laden van producten gemakkelijk en snel.
Aan automaat D1080
kun je een barcodelezer
en een steunautomaat
zonder een gebruikerspaneel aansluiten.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Zel fb ed i eni ng s auto maat L40 geeft automatisch tot aan 40 verschillende producten af. Zijn
eenvoudige, vierkante
constructie maakt het
mogelijk om artikelen van verschillende
groottes in te laden.
De speciaal ontworpen
openingen zijn bestemd
voor het opstellen van
een 230V installatie die
de ingeladen producten voedt. De automaat
laat zich zeer gemakkelijk beheren door een
scherm met 15 aanraakknoppen. Aan de machine kun je een barcodelezer en andere in het
aanbod
beschikbare
automaten aansluiten.
Automaat L40 kan prima functioneren als een
steuneenheid bij automaten D1080, F80 en
D810.

TECHNISCHE SPECIFICATIE
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Hoogte [mm]

AANTAL
RUIMTES

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]
AFMETINGEN IN MM
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links, rechts

7 – 560

links, rechts

8 – 640

links, rechts

10 – 800

links, rechts

17 - 1360

links, rechts

23 – 1840

