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Jste připravení začít šetřit čas a peníze 

při řešení bezpečnosti práce, dostupnost 
a dodržování pravidel?  
 
Hlavní důvody pro implementaci řešení  

inteligentního řízení materiálů v oblasti 
bezpečnostních pomůcek:  
 
 

� Snížení spotřeby  
Automatizace a odpovědnost snižují spotřebu až  40% ! 

Zavedení limitů pro výdej vykazuje úspory v užívání a spotřebě vyšší než 50%   

� Snížení počtu pracovníků  

Méně pracovníků spravuje a rozděluje zásoby – automatizace výdeje je řešením přístupu  po 24 hodin 

denně  

� Zajištění kvality  

Způsobují vlákna z bavlněných rukavic závady a poruchy na výrobní lince?  

Zajistěte, aby byl dostupný jen správný typ rukavic.  

� Udržování pořádku  

Eliminujte odběr z otevřených krabic a plýtvání způsobené pracovníky, kteří si volně berou pomůcky a 

nechávají je povalovat na pracovišti  

� Zajistěte patřičný přístup ke správným bezpečnostním pomůckám  

Tenká bavlněná rukavice je nevhodná pro pracovníky ve výrobě? Znemožněte přístup k této pomůcce.  

� Standardizace a nákup  

Snižte výdaje pořizováním nadměrného množství verzí produktů (tj. ochranné brýle: tmavé, s uchycením 
kolem hlavy, kryjící celý obličej, různé zabarvení apod.)  

� Eliminujte rizika spojená s údržbou bezpečnostních pomůcek  

Nikdy nevydávejte pracovní pomůcky, které již nevyhovují normám nebo jsou již opotřebované  

� Okamžitý přístup k informacím  
Automatizované informace na požádání podle uživatele, produktu, oddělení nebo charakteru práce, 

případně jakékoli jiné datové podklady  
Zjistěte, kteří pracovníci si nevzali nezbytné ochranné pomůcky a proč! 

MACTEVend přináší kontrolu a odpovědnost v užívání 

bezpečnostních pomůcek kdekoli a kdykoli, 

 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce! 

Zajistěte přístup k ochranným pomůckám 
 pro oprávněné pracovníky a pro patřičné úkony  

kdykoli a kdekoli je to potřeba! 
 

skladové systémy 

MACTEVend jsou 

efektivní aplikací pro 

snížení výdajů 
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Není snadné dosáhnout rovnováhy v tom, aby byly ochranné pomůcky široce dostupné a přesto mít 
pod kontrolou výdaje.  

 
Pokud momentálně máte dozorující a vedoucí pracovníky, řemeslníky či dokonce personál 

kontrolující výdaje za zásoby, kteří mají na starosti některé z níže uvedených úkolů – pak vám 
systémy MACTEVend přinesou časové a finanční úspory: 
  

� výdej pracovních ochranných pomůcek u okénka skladu  
� starost o uzamykatelnou skříň na pomůcky  

� manuální zadávání transakcí do podnikového informačního systému pro účely nových 
objednávek  

� fyzická kontrola a počítání zásob pro stažení a doplnění zásobníků  
 

Řešení MACTEVend pro inteligentní správu materiálů 
 
Zvolte si správné zařízení pro vaši aplikaci a prostředí a získejte kontrolu a odpovědnost ke 
klíčovým bezpečnostním pomůckám. Skladové systémy MACTEVend lze používat samostatně nebo 

je kombinovat. Získáte tak nejefektivnější, nejúspornější a nejsnadnější řešení. 
 

Zamezte neoprávněným spotřebám pracovních pomůcek 

pro domácí používání. 

Pracovní pomůcky 

používané ve 

výrobních procesech 

často objevíte při 

domácích pracích a 

při dalších 

soukromých 

aktivitách ! 

rukavice v práci rukavice doma 
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DrawerVend 
 
Zásuvkový systém s 

nejvšestrannějším a nejlépe 
konfigurovatelným řešením 

uložení materiálu. 
Zařízení lze nastavit tak, aby 

poskytovalo přesně přizpůsobené 
úrovně řízení přístupu k zásobám 

od základního vydávání a vrácení 
po skladování mnohačetných 

položek zásob. 
 

HelixVend 
 

Nejuniverzálnější dostupný systém 
výdeje s nejširším průmyslovým 

využitím. Spirálový výdejní systém 
je navržen pro vysoký výkon v 

drsném prostředí tak, aby zvládal  
bezproblémové jednorázový výdej 

široké škály skladových položek. 
 

LockerVend 
 
Skříňový skladový systém 

s vysokou variabilitou typového 
provedení. 

Umožňuje řídit výdej a příjem 
nářadí, hlídá dobu výpůjčky 

kalibrovaných nástrojů a je vhodný 
pro bezpečné uskladnění větších 

spotřebních předmětů. 
 

SupplyPad 
 

Mobilní záznamové zařízení 
s dotykovým displejem k evidenci 

transakcí skladových pohybů. 
Zasílá on-line jednotlivé pohyby 

materiálu a přenáší data přímo do 
datového centra. 

Vhodné pro rozlehlé a venkovní 
sklady. 

 


