SI
» Vzpostavite kontrolo nad izdajanjem proizvodov
zaposlenim
» Zmanjšajte izdatke za materiale za higieno in
varnost pri delu ter za druge artikle tudi do 50%
» Avtomatizirajte delo v različnih oddelkih
Vašega podjetja

PRIMERI NAMESTITVE

IDS
» VGRAJEN SISTEM DISTRIBUCIJE

Skupaj z avtomatom za izdajanje izdelkov boste prejeli
tudi avtorsko programsko opremo IDS (Integrated
Distribution System). Orodje omogoča preprosto
upravljanje s podatki in hitro komunikacijo med
strežnikom in napravami za distribucijo izdelkov.
Aplikacija IDS omogoča na poljubni napravi, ob uporabi
spletnega brskalnika, prikazovanje podrobnih informacij
o izdajah in trenutni zalogi v skladišču. Prilagojena je
speciﬁkam in potrebam podjetij vseh industrijskih panog.
Povezava programske opreme z avtomatom za izdajanje
izdelkov zagotavlja najvišji nadzor nad uporabo izdelkov
v proizvodnih podjetjih. Posledično raste kakovost
opravljanja aktivnosti v podjetju: nakupov, proizvodnje,
varnosti in zdravja pri delu, nadzora v skladišču in med
samimi delavci.

Povezava izdajnega avtomata z integriranim sistemom distribucije (aplikacija IDS)
omogoča celodnevno (24/7) kontrolo izdajanja ter stalno razpoložljivost potrebnih
proizvodov.

UČINEK:
BREZ PREKINITEV V
DELOVANJU TER PRIHRANKI
TUDI DO 50%
» Dostopnost 24/7 – izdajanje proizvodov ne glede na
delovne ure skladišča
» Skladišče pod kontrolo – omejevanje skladiščnih
zalog ter natančno spremljanje pretoka proizvodov

APLIKACIJA IDS OMOGOČA:

ASD SYSTEMS

upravljanje s posameznimi
proizvodi, kategorijami
proizvodov, podjetji in
distributerji, zaposlenimi,
karticami RFID, uporabniki
sistema in napravami

določanje, ustvarjanje in
tiskanje poljubnih poročil

» Takojšnje generiranje poročil – možnost tvorjenja
zbirnih informacji, koristnih za nabavni oddelek,
za službo za higieno in varnost pri delu, za oddelek
kontrole in računovodstva
» Poenostavitev organizacije oskrbe - stalni vpogled v
trenutno stanje skladišča

www.asdsystems.eu

» Prihranki pri času – omejitev aktivnosti, povezanih z
izdajanjem, na minimum

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

» Zmanjšanje porabe proizvodov tudi do 50%
- zahvaljujoč popolni kontroli izdaj ter možnosti določitve
limitov ločeno za vsakega zaposlenega

stalen vpogled v zalogo

samodejno posredovanje
informacij o stanju sistema
določenim osebam

» Brez pomot – vsak proizvod uporabljajo izključno
delavci, zasedajoči ustrezna delovna mesta

VEČFUNKCIJSKI IZDAJNI
AVTOMATI – DEDICIRANA
APLIKACIJA IDS
ZA PRIHRANKE TUDI DO 50%

AVTOMAT ZA IZDAJANJE D810

AVTOMAT ZA IZDAJANJE D1080

AVTOMAT ZA IZDAJANJE L40

AVTOMAT ZA IZDAJANJE F80

» REKORDNA PROSTORNINA PRI
MAJHNIH DIMENZIJAH

» AVTOMAT ZA IZDAJANJE
– VSESTRANSKA UPORABA

» VEČFUNKCIJSKI AVTOMATA ZA IZDAJANJE
IZDELKOV VELIKIH DIMENZIJ

» SPIRALNI AVTOMAT
ZA NETIPIČNE REŠITVE

Avtomat D810 je samopostrežna naprava,
ki samodejno izdaja do
810 različnih izdelkov.
Njegovo delovanje temelji na vrtečem bobnu,
zaradi česa omogoča
shranjevanje izjemno velike količine izdelkov na
majhni površini. Intuitivno upravljanje zagotavlja zaslon s 15 tipkami
na dotik v različici basic
ali zaslon na dotik v različici premium. Zaradi
patentiranega sistema
odčitavanja razdelkov
je polnjenje avtomata z
izdelki preprosto in hitro. Z avtomatom D810
se lahko poveže čitalnik
črtnih kod in pomožni
avtomat brez nadzorne
plošče uporabnika.

Avtomat D1080 je samopostrežna naprava,
ki samodejno izdaja do
1080 različnih izdelkov.
Njegovo delovanje temelji na vrtečem bobnu,
zaradi česa omogoča
shranjevanje
izjemno
velike količine izdelkov na majhni površini.
Intuitivno
upravljanje
zagotavlja zaslon s 15
tipkami na dotik. Zaradi
patentiranega sistema
odčitavanja razdelkov
je polnjenje avtomata z
izdelki preprosto in hitro. Z avtomatom D1080
se lahko poveže čitalnik
črtnih kod in pomožni
avtomat brez nadzorne
plošče uporabnika.

TEHNIČNI PARAMETRI

Samopostrežni avtomat
L40 omogoča samodejno izdajanje do 40
različnih izdelkov. Ravna, kvadratna zgradba
omogoča polnjenje avtomata z izdelki različnih velikosti. Posebno
pripravljene
odprtine
so namenjene za notranjo napeljavo 230V, ki
napaja izdelke, shranjene v avtomatu. Izredno
intuitivno
upravljanje
zagotavlja zaslon s 15
tipkami na dotik. Z avtomatom se lahko poveže
čitalnik črtnih kod in
ostale avtomate iz naše
ponudbe. Avtomat L40S
odlično opravlja funkcijo
pomožne enote avtomatov D540, D1080,
S1610 in D810.

TEHNIČNI PARAMETRI
1915

Višina [mm]

1915

Širina [mm]

805

Širina [mm]

1110

Globina [mm]

790

Globina [mm]

1092

DIMENZIJE V MM

A

810

80

50

275

540

80

75

275

270

80

150

275

B

C

ŠTEVILO
RAZDELKOV

A

10

1080

80

53

437

7

15

720

80

80

437

11

30

360

80

160

437

23

D

DIMENZIJE V MM

TEHNIČNI PARAMETRI

TEHNIČNI PARAMETRI

Višina [mm]

ŠTEVILO
RAZDELKOV

Avtomat
F80
je
samopostrežna naprava, ki samodejno izdaja
do 70 različnih vrst izdelkov. Njegovo delovanje temelji na vzmetenih podajalnikih, zaradi
česa omogoča shranjevanje izjemno velike
količine izdelkov na majhni površini. Intuitivno
upravljanje zagotavlja
zaslon s 15 tipkami na
dotik. Dodajanje izdelkov je preprosto in hitro.
Z avtomatom F80 se lahko poveže čitalnik črtnih
kod in pomožni avtomat
brez nadzorne plošče
uporabnika.

B

C

Višina [mm]

1940

Širina [mm]

1020

Globina [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

Višina [mm]

1915

Širina [mm]

900

Globina [mm]

895

VRSTE VZMETI PROSTORNINA VZMETI
DIMENZIJE V MM

A

B

C

80

400

585

170

400

585

260

400

585

350

400

585

leva, desna

7 – 560

leva, desna

8 – 640

leva, desna

10 – 800

leva, desna

17 - 1360

leva, desna

23 – 1840

