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KANCELÁŘ

Téměř každý článek státní správy od malých úřadů až po
vládní instituce potřebuje řešení výdeje kancelářských
pomůcek na pracovišti.
Především zde je potřeba, aby tyto úřady vykazovaly
efektivnost v zacházení s penězi daňových poplatníků !
Automatizované systémy MACTEVend
Snížení nákladů
snížení spotřeby a výdajů na materiály díky kontrole a
individuální odpovědnosti
přehledná a adresní evidence spotřeby
Snížení pracnosti
snížení počtu zaměstnanců potřebných k manipulaci se
zásobami
odstranění manuálních postupů spojených se sledováním
inventáře
redukce dodávek vznikajících s otevíráním skladu
po pracovní době
Viditelnost
viditelnost inventáře, spotřeby a doplňování
varovná upozornění o stavech docházejících zásob
automatizované reporty a kontrola všech aktivit
oznámení o kontrolách v reálném čase z jakéhokoli zařízení,
schopného připojení k internetu
Zrychlení odezvy
snížení počtu zásobování
snížení četnosti výjezdů nákupčích kvůli předmětům běžné
spotřeby
Automatizace doplňování
eliminuje zadávání dat pro všechny manipulace se zásobami
okamžitá viditelnost dostupných zásob a potřeb doplnění
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Univerzální použití
pro kanceláře,
školy a státní správu

Výsledky řízení zásobování
průměrná konečná úspora 25-35%
průměrné snížení hrubých výdajů o
30-40%
zdokonalené nákladové účetnictví
pro jednotlivá oddělení
automatické objednávání materiálů
100% dodržování dodavatelských
smluv
nižší výdaje za nestandardní
objednávky
zvýšená spokojenost a produktivita
zaměstnanců
snížení nákladů na řízení procesů s
efektivním doplňováním zásob
materiálů

KANCELÁŘ

Obecně existují dva způsoby řízení dodávek pro
kanceláře, školy a státní správu – volně přístupný
sklad nebo klasický sklad za zavřenými dveřmi s
omezenou provozní dobou.
Obojí stojí peníze!
Řešení výdeje v místě potřeby skladovými systémy
MACTEVend přináší
kontrolu pro zásobování
kanceláří – od obyčejných materiálů každodenní
spotřeby, jako tužky a sponky, až po nákladnější nebo
žádanější položky, jako baterie a tonery.
Řídící pracovníci mohou zefektivnit využití pracovní
doby zaměstnanců a usnadnit jim přístup
k potřebným materiálům 24 hodin denně.

HelixVend

RoboVend

LockerVend

Nejuniverzálnější
dostupný systém výdeje s
nejširším průmyslovým
využitím.
Byl navržen pro vysoký
výkon a všestranné
použití.

Kotoučový výdejní
systém, variabilní
provedení pro 500,
1000, nebo 2500
skladových položek.
Výhodou je jednoduchá
a rychlá obsluha.

Umožňuje řídit výdej a
příjem větších
materiálů a přístrojů,
hlídá dobu výpůjčky
kalibrovaných
nástrojů a je vhodný
pro bezpečné
uskladnění větších
spotřebních
předmětů.
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