NL
» Få kontrol over udlevering af produkter
til medarbejderne
» reducér udgifter til arbejdsmiljø-materialer
og andre varer med op til 50%
» automatisér arbejde i forskellige afdelinger
i din virksomhed

IDS
» INTEGRERET DISTRIBUTIONSSYSTEM

Ved køb af en automat medfølger der den originale
IDS-software

(Integrated

Distribution

System).

Programmet sikrer en nem databasestyring og en hurtig
kommunikation mellem serveren og vareautomaterne.

MONTERINGSEKSEMPLER

IDS-appen

viser

nøjagtige

informationer

Kombination af en automat til udlevering
med et integreret distributionssystem
(IDS-applikation) muliggør kontrol af
udleveringer døgnet rundt og konstant
tilgængelighed af nødvendige produkter.

om

udleveringer og lagerstatus på en valgfri enhed med
en webbrowser. Den er skræddersyet til de speciﬁkke
behov hos ﬁrmaer i alle brancher. Tilslutning af IDSsoftware til en vareautomat sikrer en maksimal kontrol
af forbrugstal i produktionsvirksomheder. Det resulterer

EFFEKT:
INGEN NEDETID
OG BESPARELSE PÅ
OP TIL 50%

til gengæld i en stigende arbejdskvalitet i indkøb- og
produktionsafdelingen, ved sikkerhedsmæssige forhold,
lagerkontrol samt blandt medarbejdere.

» 24/7 adgang - udlevering af produkter uanset lagrets
arbejdstid
» Lager under kontrol - reduktion af lagerbeholdning
og nøjagtig overvågning af produktstrømme

IDS-SOFTWARES FUNKTIONER:

ASD SYSTEMS

kontrol over
enkelte produkter,
produktkategorier,
ﬁrmaer og distributører,
medarbejdere, RFIDkort, systembrugere og
maskiner

deﬁnering, generering og
udskrivning af valgfrie
rapporte

www.asdsystems.eu

» Umiddelbar generering af rapporter - mulighed
for at oprette nyttige opgørelser til indkøbsafdeling,
arbejdsmiljørepræsentanter, controlling og regnskab
» Forenklet organisering af indkøb - konstant adgang
til lagrets aktuelle tilstand
» Tidsbesparelse - begrænsning af aktiviteter i
forbindelse med håndering af udlevering til minimum

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

» Reduktion af produktforbrug med op til 50% takket være fuld kontrol over hentning og mulighed for
at sætte grænser separat for hver medarbejder

fortløbende indblik i
lagerstatus

automatisk
informationsdeling om
systemet med udvalgte
personer

» Ingen fejl - hvert produkt bruges kun af de
medarbejdere, der har passende stillinger

MULTIFUNKTIONELLE
VAREAUTOMATER - DEDIKERET
IDS-APPLIKATION
FOR BESPARELSER OP TIL 50%

D810 VAREAUTOMAT

D1080 VAREAUTOMAT

L40 VAREAUTOMAT

F80 VAREAUTOMAT

» REKORDHØJ KAPACITET I FORHOLD
TIL DEN LILLE STØRRELSE

» EN ALSIDIG VAREAUTOMAT

» MULTIFUNKTONEL AUTOMAT
TIL STORE PRODUKTER

» SPIRALAUTOMAT TIL UTYPISKE LØSNINGER

D810 Vareautomat er
en
selvbetjeningsmaskine, der automatisk
kan udlevere op til 810
forskellige produkter.
Den roterende tromle
gør det muligt at opbevare mange varer på
et lille areal. Skærmen
med 15 touch-knapper
i basic-versionen eller
med touchscreen i premium-versionen sikrer
en intuitiv betjening
af maskinen. Opfyldning af varer er nem og
hurtig takket være det
patenterede
system
for
kammerscanning.
Det er desuden muligt
at tilslutte en stregkodelæser og en supplerende automat uden
brugerpanel til D810
Vareautomat.

D1080 Vareautomat er
en en selvbetjeningsmaskine, der automatisk
kan udlevere op til 1080
forskellige produkter.
Den roterende tromle
gør det muligt at opbevare mange varer på
et lille areal. Skærmen
med 15 touch-knapper sikrer en intuitiv
betjening af maskinen.
Opfyldning af varer er
nem og hurtig takket
være vores patenterede
system for scanning af
kamre. Det er desuden
muligt at tilslutte en
stregkodelæser og en
supplerende automat
uden brugerpanel til
D810 Vareautomat.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

L40 Automat er en selvbetjeningsautomat, der
automatisk kan udlevere op til 40 forskellige
varer. Det simple, kvadratiske design er velegnet til opbevaring af produkter i store størrelser.
De opbevarede varer
er strømforsynet af en
indvendig 230V installation, som skal installeres
i de særligt tilegnede
huller. Skærmen med 15
touch-knapper sikrer en
nem betjening af automaten. Det er desuden
muligt at tilslutte en
stregkodelæser og andre automater fra vores
katalog til maskinen.
L40S Automaten kan
med fordel tjene som en
hjælpeenhed for D540,
D1080, S1620 og D810
Automaterne.
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F80 Automat er en selvbetjeningsmaskine, der
automatisk kan udlevere op til 70 forskellige
produkttyper. Den er
velegnet til opbevaring
af stort antal af varer
på et lille areal takket
være
spiraldispensere. Skærmen med 15
touch-knapper
sikrer
en intuitiv betjening af
maskinen. Vareopfyldning er nem og hurtig.
Det er desuden muligt
at tilslutte en stregkodelæser og en supplerende automat uden
brugerpanel til F80 Automat.
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A

B
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80

400

585

170

400

585

260

400
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350

400

585

venstre, højre

7 – 560

venstre, højre

8 – 640

venstre, højre

10 – 800

venstre, højre

17 - 1360

venstre, højre

23 – 1840

