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Nekonečné možnosti využití
SupplySystem™
je revoluční systém řízení zásob
od společnosti SupplyPro®.
Špičkový automatický systém řízení zásob
Prostřednictvím tohoto zařízení můžete vydávat téměř jakýkoliv materiál
Systém vydává požadovaný materiál podle potřeby 24 hodin denně
Snadná změna konfigurace

SESTAVTE SI SVŮJ SUPPLYSYSTEM NA MÍRU

SUPPLYSYSTEM
ABSOLUTNÍ KONTROLA VÝDEJE MATERIÁLU

Konečně, způsob, jak mít zcela pod
kontrolou náklady na skladování a
výdej materiálu.
Vaši zákazníci získají co nejefektivnější řešení pro řízení zásob.

DOKONALÝ PŘEHLED O ZÁSOBÁCH
Vaše zásoby nejsou pod dostatečnou kontrolou a na požadovaném místě spotřeby. S revolučními
funkcemi vám výdejní systém SupplySystem pomůže efektivně skladovat a řídit tok zásob. Se
sofistikovaným softwarem SupplyConfigurator™ snadno zanalyzujete stav a pohyb zásob.
Pokročilé algoritmy založené na více než bilionu transakcí vám pomohou optimalizovat řídící
procesy a tím dosáhnout požadovaných úspor. SupplySystem je vytvořen tak, aby umožňoval co
nejjednodušší rozhraní s intuitivním ovládáním a byl flexibilní podle vašich potřeb.

Konečně, řešení k podstatnému
snižování nákladů na skladovací
procesy.
Výdejní systém SupplySystem je navržen tak, aby splňoval přesně vaše požadavky na řízení
skladových procesů. Konfigurace jednotlivých modulů je závislá na velikosti, množství a typu
materiálů a umožnuje rychlou flexibilitu použití při změně struktury zásob. Každá skladová
položka je řízena samostatně, aby bylo možné provést analýzu a vyhodnocení v jakýkoliv
okamžik. Optimální využití kapacity zařízení vede k podstatnému snížení nepřímých nákladů.

PODSTATNÁ REDUKCE NÁKLADŮ
Sofistikovaný software obsahuje snadného průvodce nastavením a umožní vám monitorování
kritických procesů skladování. Tím detekujete chyby v těchto procesech a dokáže předejít
problémům dříve než k nim dojde.
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SupplySystem a názvosloví
KONTROLNÍ JEDNOTKA

Základní součást zařízení SupplySystem, která obsahuje řídící prvky pro obsluhu
systému. Inteligentní design je navržen tak, aby ovládací prvky umožňovaly pohodlný
přístup a použití.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

Mozek systému SupplySystem, průmyslový počítač s dotykovým displejem

HLOUBKA

SupplySystem je dodáván ve dvou hloubkách provedení (jednoduchá a dvojitá hloubka)

ZÁSUVKY

Zásuvky jsou k dispozici v 6 různých výškách a ve 2 šířkách. SupplyConfigurator vám
pomůže při návrhu konfigurace zařízení

ÚROVNĚ KONTROLY
Absolutní kontrola — každý box obsahuje pouze jednu položku.
Úroveň produktu— každý box obsahuje vice položek stejného druhu.
Úroveň boxu—každý modul obsahuje vice položek různého druhu.
Otevřený sklad—neomezený přístup ke všem položkám.

Obraťte se na nás
Nejjednodušší způsob, jak začít, je použít aplikaci SupplyConfigurator. Tento nástroj, který je
určen pro distributory, je výchozím bodem pro návrh nejúčinnějšího řešení řízení zásob.
Nebudete nikdy ztraceni, rozhraní poskytuje možnost spojení s odborníky, kteří vám pomohou
na každém kroku.
Aplikace SupplySolution ™ poskytuje informace v reálném čase, abyste byli informováni o tom,
v jakém stavu je váš projekt. Poskytuje komplexní přehled o probíhajících aktivitách uživatelů vše lze zobrazit na libovolném počítači, tabletu či chytrém telefonu a to bez nutnosti instalace
jakéhokoliv přídavného software.
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MODUL

Základní jednotka pro uložení položky (rozměr 38 x 38 x 38).

RÁM

Rám skříně ve 4 typech provedení podle šíře a hloubky. Výška vždy 200 cm.
Šíře: 53 a 94 cm
Hloubka: 48 a 91 cm

TYP RÁMU

Podle typu rámu lze umístit do zařízení 5 nebo 10 modulů.

POLICE

Každý modul lze rozdělit policemi na 2, 3, 4, 6 a 9 boxů.

ŘÍZENÍ KONFIGURACE

Oddělení specializovaných pracovních expertů se postará o optimalizaci konfigurace
a správy zařízení SupplySystem

SKLADOVÉ KOŠE

Jedná se o plastové koše, do kterých lze umístit větší množství drobného
materiálu.

TYPY KOŠŮ

Různé typy pomocných skladových nádob pro umístění do modulů.

SUPPLYCONFIGURATOR

Softwarová aplikace, která je mozkem celého zařízení.
SupplySystem je založený na čtyřech klíčových prvcích konfigurace systému:
1) vlastnosti produktů, 2) úroveň kontroly 3) úroveň skladování 4) frekvence doplnění

SUPPLYINSIGHT

Softwarová aplikace, která monitoruje, analyzuje informace o zásobách
a poskytuje proaktivní výstrahy nutné pro řízení zásob.

TAKE AND RETURN BUTTON
SUPPLYSOLUTION

The manual buttons used to select product(s) that are being dispensed or returned to
inventory from a storage unit.
SupplySystem nabízí dvě šíře; užší (1-modulový) a širší (2-modulový).
Je možné kombinovat až 16 různých rámů.

Modulární design

Vše pod kontrolou
Každý SupplySystem je individuálně navržen tak, aby splňoval vaše požadavky. Ať hledáte

Díky modulární konstrukci lze systém SupplySystem snadno a rychle přestavět bez

jednoduchý systém pro správu skladových položek nebo propracovaný a náročný systém,

specializovaných techniků. Většina výměnných komponent se dá nahradit ve velice

potom vám právě SupplySystem umožní maximalizoval efektivitu. Každý systém je

krátkém čase. SupplySystem rozpozná nové komponenty a automaticky se rychle upraví

konfigurován individuálně tak, aby splňoval specifické potřeby. Níže jsou uvedeny ukázkové

nastavení software.

konfigurace založené na společných kritériích: nejnižší náklady, průměrné využití, vysoká
hustota (drobné položky) a možnosti kombinací s vysokou a nízkou hustotou (velké položky).

SESTAVTE SI SVŮJ VLASTNÍ SUPPLYSYSTEM

Příklady SupplySystems - řízený výdej malého i rozměrnějšího materiálu
NÍZKÝ POČET POLOŽEK
různé typy materiálů, kombinovaný výdej

30
POL.

PRŮMĚRNÝ POČET POLOŽEK
kombinace menších a rozměrnějších materiálů,
absolutní kontrola výdeje

Welco me to
SupplySystem™
. Please login
or sw ipe y our
card .

W elcom e to
SupplySystem ™
. P lease login
or s w ip e y our
ca rd .

VELKÝ POČET POLOŽEK
různé typy rozměrnějších materiálů, absolutní
kontrola výdeje, produktová kontrola výdeje

182
POL.

VYSOKÝ POČET POLOŽEK
různé typy menších materiálů, absolutní kontrola
výdeje - toolbox

162
POL.

W el co m e t o
Su p plySy ste m .™
Please l o gi n o r
swi pe y ou r ca r d.

4

1674
POL.

