
ALAPHELYZET
A fogyasztói helyek segéd- és nyersanyagokkal való 
ellátása a gyár területén komoly erőfeszítést jelent 
a vállalatok számára. A készleten lévő termékek 
felhasználását gyakran egy köz-
ponti raktár szabályozza. Ennek a 
hátránya, hogy az új anyagok bes-
zerzéséhez sok fogyasztónak nem 
elhanyagolható távolságokat kell 
megtennie.
Ez általában az osztályon vagy 
közvetlenül a munkahelyen létre-
hozott tartalékkészlet segítségé-
vel történik. Például úgy, hogy egy 
144 pár kesztyűből álló csomagot 
kivonnak és törölnek a raktárból. 
Nehéz rájönni, hogy melyik alkal-
mazott használta a termékeket, és 
mekkora készlet van valójában az 
osztályokon.
Az átláthatóság hiánya miatt a későbbi folyamato-
kat, például a diszpozíciót nem lehet megfelelően 
végrehajtani.

A Lingemann segít a raktárak automatizálásában.

LINGEMANN-ESETTANULMÁNY
Valamennyi ügyfelünk részére kihívást jelent, hogy 
a nagy áteresztőképességű kritikus alkatrészek-
nek mindig a megfelelő helyen és megfelelő men-
nyiségben kell rendelkezésre állniuk. A Lingemann 
BOOST.Tower integrálásával ügyfeleink intelligens 
kis alkatrésztároló rendszerekhez jutnak, amely el-

lenőrzi az áruhoz való hozzáférést és kezeli a di-
szpozíciós folyamatokat.
A BOOST.Tower lehetővé teszi azoknak a cikkeknek 

az egyedi elosztását, amelyekre 
csak ritkán van szükség, hogy a 
rendelkezésre álló hely kihaszná-
lása optimális legyen. Ezenkívül 
lehetőség van a kölcsöneszkö-
zök integrált kezelésére, amellyel 
nemcsak a raktárból való kiemelés 
lehetséges, hanem az újra raktá-
rozás is. A Lingemann kifejlesztett 
egy gyors töltőrendszert is, amely 
jelentősen lerövidíti az utántöltési 
folyamatot.

MEGVALÓSÍTÁS
Az RFID-hitelesítést követően az 

árukiadás intuitív navigációs menüvel történik. A 
körhinta rendszer dobja nagyon rövid időn belül po-
zícionálja magát, és az elülső fedél lehetővé teszi 
egyetlen tároló rekesz elérését. Az átláthatóság ga-
rantált, és a diszpozíciós adatbázis hibátlan.
Amint a készlet a minimum alá csökken, a BOOST.
Tower automatikusan elindítja a megrendelést az 
adott szállítónál, és igény szerint továbbítja LTE-n 
vagy a vállalat belső hálózatán keresztül.
Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb terméket 
el lehessen tárolni a BOOST.Tower-ben, a 20x20 
cm-es rekeszeket külön-külön állítják össze. Ezen 
felül legfeljebb 5 fiók áll rendelkezésre kölcsönöz-
hető tárgyak részére. Ha egy termék túl nagynak 
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bizonyul az automatához, a megfelelő tárolási he-
lyeken, például szekrényekben vagy tartályokban a 
kulcs tárolható. Ez biztosítja a Tower-be be nem férő 
termékkivétek naplózását.
Magától értetődik, hogy teljes körű szolgáltatást kí-
nálunk ügyfeleinknek, a telepítéstől kezdve az alkal-
mazottak képzésén és a készletkivonások elemzé-
sén át az utántöltésig.

MŰKÖDÉS ÉS FOLYAMATOS OPTIMALIZÁLÁS

A Lingemann Európa-szerte mintegy 30 berende-
zést üzemeltet, egyetlen gyárban akár 8 automata 
is fellelhető. A csúcson egy gép havonta több mint 
2500 visszavonási foglalást továbbít.
Automatikus töltőszolgáltatást heti 1-2 alkalommal 
végeznek igény szerint, amelyet a Lingemann spe-
ciálisan képzett személyzete végez. A mi szempon-
tunkból a töltőszolgáltatás döntő szerepet játszik: 
Amint a gépet nem töltik fel rendszeresen és helye-
sen, és a felhasználó több ízben sem tudja kielégí-
teni az igényeit, azt az elfogadás jelentősen megs-
ínyli.

MÉRHETŐ SIKER
Automata projektjeink a mai napig nagyon sikere-
sek. A kísérleti szakasz után az ügyfél többnyire 
nem elégedett meg az első BOOST.Towerrel. Sok 
ügyfél úgy döntött, hogy további berendezéseket is 
telepít üzemeibe. A fogyasztási adatok átláthatóság-
ának javulása miatt a költségellenőrzés növelhető 
és a fogyasztás csökkenthető. Részben olyan ará-
nyban, amilyenre a résztvevők egyike sem számít-
ott. Az automatában található termékek kezelése 
megbízhatóbban működik, a kritikus cikkek elérhe-
tősége biztosítva van, és a kollégák megspórolják a 
raktárhoz vezető utat.

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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