
SITUAȚIA INIȚIALĂ

Consumabilele precum articolele pentru protecția 
muncii, uneltele sau piesele de schimb cu necesar 
neregulat care nu pot fi întotde-
auna planificate, joacă un rol im-
portant în industria firmelor. Dacă 
articolele individuale, cum ar fi 
îmbrăcămintea de protecție sau 
instrumentele potrivite, lipsesc, 
nu numai că vă costă pe dvs. și 
pe angajații dvs. mult timp și bani, 
ci implică și riscul de accidente.
Imaginați-vă că o comandă 
urgentă trebuie terminată obli-
gatoriu în timpul acestui schimb 
de noapte și angajatul dvs. are 
nevoie de o piesă de schimb 
specială pentru a porni din nou un 
utilaj defect. Din cauza retrageri-
lor neraportate, piesa necesară 
este afișată în gestionarea stocurilor, dar comparti-
mentul de depozitare este gol.

Lingemann vă va ajuta cu plăcere să evitați aceste 
probleme.

ANALIZĂ REALIZATĂ DE LINGEMANN

Clientul nostru din Renania-Palatinat, a cărui 
competență de bază ca firmă de tehnologie constă 
în prelucrarea metalelor și a materialelor plastice, 
a solicitat această optimizare. Mai ales piesele cri-
tice cu o rată de producție ridicată trebuie să fie 
disponibile la locul potrivit și în cantitatea potrivită 
în orice moment. Cu dispenserul automat Linge-
mann, clientul nostru are un depozit inteligent de 
piese mici, care are în stoc materialul necesar la 
momentul potrivit și, de asemenea, declanșează o 

comandă automată atunci când inventarul se apro-
pie de sfârșit.

Datorită sistemului de depozitare 
dinamic din BOOST.Tower, poa-
te fi depozitat un număr mare de 
materiale diferite în funcție de ne-
cesar chiar și în cantități mici. În 
plus, există o gestionare integrată 
a uneltelor de împrumut, deoare-
ce este posibilă nu numai scoa-
terea articolelor, ci și depozitarea 
din nou sau gestionarea împru-
muturilor. Lingemann a dezvol-
tat, de asemenea, un sistem de 
umplere rapidă care scurtează 
semnificativ acest proces pentru 
clienții noștri.

TRANSPUNERE

Sistemul nostru de dispenser BOOST.Tower 
combină avantajele binecunoscute ale sistemelor 
de automate obișnuite cu tehnologii avansate și 
software inovator. Sistemul poate fi extins flexibil și 
combinat cu dispozitivele noastre IOT. Accesul prin 
RFID poate avea loc printr-un sistem de autorizare 
cu mai multe nivele. Reprezentarea cataloagelor de 
produse în software poate fi utilizată flexibil și intuitiv. 
Un punct important este conexiunea la un ERP exis-
tent. Multe automate generează aici doar un fișier 
CSV standard, trebuind instalate interfețe comple-
xe. BOOST.Tower poate accesa o mare varietate de 
formate și de obicei folosește interfața existentă.

SERVICIUL DE UMPLERE ESTE 
EFECTUAT DE APROXIMATIV 

DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ DE 
CĂTRE PERSONAL INSTRUIT 

LINGEMANN, PENTRU A 
GARANTA O APROVIZIONARE 
FĂRĂ LIPSURI DE MATERIALE 

ÎN FABRICA CU MAI MULTE 
SCHIMBURI DE LUCRU.

UMPLERE AUTOMATĂ
MANAGEMENTUL ARTICOLELOR ȘI ADMINISTRAREA DEPOZITELOR 

SIMPLIFICATE ȘI EFICIENTE



FUNCȚIONARE ȘI OPTIMIZARE CONTINUĂ

În acest proiect al clientului, au fost instalate 7 di-
spensere automate în fabrica principală în cele 
mai diferite părți ale fabricii, cu peste 70.000 de 
înregistrări de retragere. O continuare resp. o extin-
dere a proiectului automatului este planificată în fa-
brica cu 2.300 de angajați. Serviciul de umplere este 
efectuat de aproximativ două ori pe săptămână de 
către personal instruit Lingemann, pentru a garanta 
o aprovizionare fără lipsuri de materiale în fabrica cu 
mai multe schimburi de lucru.

Experiența a arătat că automatele pot fi umplu-
te în mod fiabil doar printr-un magazin tampon. 
Coordonăm cantitățile optime de dispoziție cu clien-
tul nostru în mod individual și monitorizăm în mod 
constant modificările necesarului, pentru a evita po-
sibilele livrări în exces sau lipsuri.

Calculul produselor retrase se realizează printr-un 
calcul colectiv structurat special la sfârșitul lunii 
în care sunt listate cumulativ centrele de cost și 
unitățile de cost ale clientului.

SUCCES MĂSURABIL

De la introducerea retragerii electronice de produse 
din anul 2015, clientul nostru a reușit să înregistreze 
un consum cu 20% mai mic de materiale depozita-
te. Înregistrarea se realizează acum automatizat, iar 
căile parcurse de angajați au fost reduse semnifi-
cativ.

CONTACT

Sunteți interesat de sprijinul pe care vi-l putem oferi pentru afacerea 
dumneavoastră? Contactați-ne pentru o consultație fără obligații, vă 
vom sfătui cu plăcere!
 
info@lingemann.ro
www.lingemann.ro
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