TERMINAL MAGAZYNOWY
» INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE
DLA WIRTUALIZACJI TWOJEGO MAGAZYNU
Terminal Magazynowy to rozwiązanie stworzone z myślą
o intuicyjnym i szybkim zarządzaniu magazynem.
Pozwala w łatwy sposób zwirtualizować magazyn, tj.
dokładnie odwzorować całe, rzeczywiste pomieszczenie.
10-calowy wyświetlacz zapewnia komfort pracy zarówno
pracownikom pobierającym produkty, jak i wydającym je
magazynierom.

KORZYŚCI DLA CIEBIE
»
»
»

Łatwe zarządzanie powierzchnią magazynową
Pełna kontrola nad obiegiem produktów
Dostęp do magazynu z każdego miejsca 24h/7

KLUCZOWE FUNKCJE
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Szybkie odzwierciedlenie rzeczywistej powierzchni
magazynowej
Intuicyjny i przejrzysty interfejs
Szybkie logowanie i zamawianie produktów
przez pracownika
Limitowanie produktów dla poszczególnych pracowników
Zdalne zarządzanie z dowolnego urządzenia
z dostępem do Internetu
Generowanie potrzebnych raportów i wydruków
Dostęp do historii pobrań poszczególnych pracowników
Kontrola dat ważności i limitów produktów
Możliwość integracji z dowolnym systemem WMS w firmie

PARAMETRY TECHNICZNE
Wysokość [mm]

457

Szerokość [mm]

250

Głębokość [mm]

91
INNE

Temperatura pracy [°C]

5 - 40

Waga [kg]

5

Pobór prądu [Watt]

15

Napięcie [V]

230 / 1 A

Sposób połączenia z internetem

LAN

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ ZASTOSOWANIA
Wraz z automatem wydającym, dostarczamy autorskie oprogramowanie IDS (Integrated Distribution
System). Narzędzie umożliwia łatwe zarządzanie danymi oraz szybką komunikację między serwerem,
a maszynami dystrybuującymi produkty.
Aplikacja IDS pozwala wyświetlać przy użyciu przeglądarki internetowej, na dowolnym urządzeniu,
szczegółowe informacje o pobraniach i aktualnych stanach magazynowych. Jest dopasowana do specyﬁki
i potrzeb ﬁrm, reprezentujących wszystkie gałęzie przemysłu.
Połączenie oprogramowania z automatem wydającym zapewnia maksymalną kontrolę nad zużyciem
artykułów w ﬁrmach produkcyjnych. W efekcie, wzrasta jakość pracy w działach: zakupów, produkcji, BHP
i controllingu w magazynie oraz wśród samych pracowników.

W IDS-ie użytkownik wprowadza
półki/regały (odzwierciedlające
jego magazyn) w przestrzeni
x, y, z.

Na panelu (punktu
dystrybucyjnego) pracownik
dokonuje zamówienia, dodając
produkty do koszyka.

Po weryﬁkacji otrzymanych
produktów, pracownik
potwierdza odbiór na Terminalu
Magazynowym.

W programie IDS pojawia się
niezatwierdzone zamówienie.
Magazynier drukuje informację
o lokalizacji produktów na
regałach oraz weryﬁkuje
dostępność produktów w
magazynie. Po weryﬁkacji
ﬁzycznej, podchodzi do panelu i
dokonuje ew. korekty ilościowej,
a następnie zatwierdza
zamówienie i wydaje produkty.

Na karcie użytkownika dostępna
jest historia jego wszystkich
zamówień z uwzględnieniem
statusów (zrealizowane/
oczekujące).

