
ALAPHELYZET

A vállalati beszerzésben fontos szerepet játszanak 
a fogyóeszközök, mint a munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem, a nem rends-
zeres szükségletként jelentkező 
szerszámok vagy pótalkatrészek. 
Ha a munkavédelmi ruhához, 
vagy a megfelelő munkavédelmi 
felszereléshez hasonló egyéni 
cikkek hiányoznak, az Önnek és 
munkavállalóinak nemcsak sok 
időbe és pénzbe kerülhet, de ba-
lesetveszélyes is.
Képzelje csak el, hogy sürgős 
megrendelést kell teljesítenie az 
éjszakai műszakban, és a meghi-
básodott gép újraindításához egy 
speciális alkatrészre van szük-
sége. A be nem jelentett kivétek 
miatt a szükséges alkatrész meg-
jelenik a készletkezelésben, de a megfelelő tároló-
rekesz üres.

A Lingemann örömmel segít Önöknek abban, hogy 
ezeket a problémákat elkerüljék.

LINGEMANN ESETTANULMÁNY

Rajna-vidék-pfalzi ügyfelünk, akinek, technológiai 
vállalatként a fém és műanyag feldolgozásban rejlik 
az erőssége, ezt az optimalizálást kereste. Különö-
sen a nagy gyártási sebességű, kritikus alkatrés-
zeknek kell mindig a megfelelő helyen és megfelelő 
mennyiségben rendelkezésre állniuk. A Lingemann 
automata adagoló révén ügyfelünknek egy intelli-
gens kisalkatrész-raktár áll a rendelkezésére, me-
lynek köszönhetően a szükséges anyag rendelke-
zésre áll a megfelelő időben, és ha a készlet apadni 

kezd, elindít egy automatikus rendelést.
A BOOST.Tower dinamikus raktárrendszerének 

köszönhetően nagy mennyiségű 
különféle anyag tárolható igény 
szerint, sőt kis mennyiségben is. 
Ezenkívül a hiteleszközök integ-
rált kezelése is rendelkezésre áll, 
tekintve, hogy nemcsak az ele-
meket lehet eltávolítani, hanem 
újraraktározást vagy kölcsönke-
zelést is lehet indítani. A Linge-
mann egy gyors töltőrendszert 
is kifejlesztett, amely jelentősen 
lerövidíti ezt a folyamatot ügyfe-
leink részére.

MEGVALÓSÍTÁS

BOOST.Tower adagoló rendszerünk egyesíti a ha-
gyományos adagoló rendszerek ismert előnyeit a 
fejlett technológiák és az innovatív szoftverek elő-
nyeivel. A rendszer rugalmasan bővíthető és kom-
binálható IOT eszközeinkkel. Az RFID-n keresztüli 
hozzáférés többlépcsős engedélyezési rendszerben 
történik. A szoftverben a termékkatalógusok megje-
lenítése rugalmasan és intuitív módon használható. 
Fontos szempont egy meglévő ERP-hez való kapcs-
olódás. Számos automata itt csak szabványos CSV 
fájlt tud generálni, ezért összetett interfészeket kell 
telepíteni. A BOOST.Tower a legkülönbözőbb formá-
tumokhoz tud hozzáférni, és általában a rendelke-
zésre álló adaptert használja.

AZ AUTOMATÁK HETI 
KÉTSZERI ÚJRATÖLTÉSÉT 

A LINGEMANN 
MUNKATÁRSAI VÉGZIK, 

HOGY A TÖBBMŰSZAKOS 
ÜZEMBEN BIZTOSÍTVA 

LEGYEN A ZÖKKENŐMENTES
 ANYAGELLÁTÁST.

AUTOMATA FELTÖLTÉS
KÉSZLET- ÉS RAKTÁRMENEDZSMENT EGYSZERŰEN ÉS HATÉKONYAN



MŰKÖDÉS ÉS FOLYAMATOS OPTIMALIZÁLÁS

Ebben az ügyfélprojektben 7 automatát telepítettünk 
a főüzemben, az üzem legkülönbözőbb részein, 
több mint 70 000 regisztrált kivéttel. A 2300 alkal-
mazottal rendelkező üzemben az automata projekt 
folytatását, illetve bővítését tervezik. Az automaták 
heti kétszeri újratöltését a Lingemann munkatársai 
végzik, hogy a többműszakos üzemben biztosítva 
legyen a zökkenőmentes anyagellátást.
A tapasztalatok azt mutatták, hogy az automatákat 
csak puffertárolón keresztül lehet megbízhatóan 
feltölteni. Az optimális hulladékmennyiséget ügy-
feleinkkel egyedileg egyeztetjük, és folyamatosan 
figyeljük a szükséglet alakulását az esetleges ké-
szletfelesleg vagy -hiány elkerülése érdekében.
A kivett termékeket egy olyan, speciálisan strukturált 
gyűjtőszámlán összesítik a hónap végén, amelyben 
az ügyfélspecifikus költséghelyek és költségegysé-
gek együttesen szerepelnek.

MÉRHETŐ SIKER

Az elektronikus árukiadás 2015-ös bevezetése óta 
ügyfelünk 20%-kal kevesebb raktárban tárolt anyag 
nyilvántartásáról tudott beszámolni. A nyilvántartás 
immár automatizált, és az alkalmazottak által meg-
tett útvonalak száma jelentősen csökkent.

KAPCSOLAT

Érdekli, hogy milyen támogatást tudunk nyújtani az Ön 
vállalkozásához ? Vegye fel velünk a kapcsolatot egy nem kötelező 
erejű konzultációért, szívesen adunk tanácsot!
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