
SITUAȚIA INIȚIALĂ
Alimentarea punctelor de consum cu materiale auxi-
liare și materii prime într-o fabrică înseamnă un efort 
mare pentru firme. Rezerva majorității articolelor din 
stoc este adesea reglementată 
printr-o magazie centrală. Deza-
vantajul este că mulți consumatori 
trebuie să parcurgă o distanță de-
loc de neglijat pentru a se aprovi-
ziona cu materiale noi.
Acest lucru se face de obicei folo-
sind un stoc de rezervă care este 
creat într-un departament sau di-
rect la locul de muncă. De exem-
plu, este scos un pachet cu 144 
de perechi de mănuși și şters din 
înregistrarea din magazie. Este 
greu de înțeles ce angajat a folosit 
produsele și cât de mult stoc este 
în departamente.
Din cauza lipsei de transparență, procesele 
următoare, cum ar fi dispoziția, nu pot fi efectuate 
corect.

Lingemann vă ajută să vă automatizați depozitul de 
rezervă.

ANALIZĂ REALIZATĂ DE LINGEMANN
Una dintre provocările cu care se confruntă toți 
clienții noștri este aceea că piesele critice cu o rată 
de producție ridicată trebuie să fie disponibile la lo-
cul potrivit și în cantitatea potrivită în orice moment. 
Odată cu integrarea BOOST.Tower al Lingemann, 

clienții noștri au un sistem inteligent de depozitare a 
pieselor mici, care controlează accesul la mărfuri și 
gestionează procesele de dispoziție.

BOOST.Tower permite aloca-
rea individuală a articolelor care 
sunt rareori necesare, astfel încât 
spațiul disponibil să poată fi utili-
zat în mod optim. În plus, există o 
gestionare integrată a uneltelor de 
împrumut, deoarece este posibilă 
nu numai scoaterea acestora, ci și 
redepozitarea. Lingemann a dez-
voltat, de asemenea, un sistem 
de umplere rapidă care scurtează 
semnificativ procesul de reumple-
re.

TRANSPUNERE
După autentificarea RFID, mărfurile sunt extrase uti-
lizând un meniu intuitiv de navigare. Tamburul sis-
temului carusel se poziționează într-un timp foarte 
scurt, iar clapeta frontală permite accesul la un sin-
gur compartiment de depozitare. Trasabilitatea este 
garantată, iar baza de date pentru dispoziție este 
impecabilă.
De îndată ce stocul scade sub minim, BOOST.To-
wer declanșează automat comanda către furnizo-
rul respectiv și o trimite prin LTE sau prin rețeaua 
internă a firmei, după cum se dorește.
Pentru a putea depozita cât mai multe produse în 
BOOST.Tower, compartimentele de până la 20x20 
cm sunt asamblate individual. În plus, pentru artico-
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lele de împrumut sunt disponibile până la 5 serta-
re. Dacă un produs este prea mare pentru automat, 
poate fi depozitată cheia pentru locațiile de depo-
zitare corespunzătoare, cum ar fi dulapuri sau ca-
setiere. Acest lucru asigură înregistrarea retragerilor 
de produse care nu încap în Tower.
Bineînțeles că oferim clientului nostru un serviciu 
complet, de la instalare la instruirea angajaților și 
evaluarea retragerilor până la reumplere.

FUNCȚIONARE ȘI OPTIMIZARE CONTINUĂ

Lingemann operează în jur de 30 de instalații în în-
treaga Europă, care includ până la 8 automate într-o 
singură fabrică. La capacitatea maximă, un automat 
transferă peste 2500 de înregistrări de retragere pe 
lună.
Un serviciu de umplere automată este efectuat de 
1-2 ori pe săptămână, după cum este necesar și 
este efectuat de personal specializat Lingemann. 
Din punctul nostru de vedere, serviciul de umplere 
joacă un rol decisiv: De îndată ce automatul nu este 
umplut în mod regulat și corect, iar utilizatorul nu 
poate scoate în mod repetat ceea ce este necesar, 
acceptarea suferă considerabil.

SUCCES MĂSURABIL
Proiectele noastre de automate au avut mare suc-
ces până în prezent. După faza pilot, de obicei clien-
tul nu se limita la primul BOOST.Tower. Mulți clienți 
au decis să implementeze instalații suplimentare în 
fabricile lor. Datorită transparenței îmbunătățite a 
cifrelor de consum, a fost posibil să se mărească 
controlul costurilor și să se reducă consumul. În 
parte la procente la care niciunul dintre participanți 
nu se așteptase. Întreaga gestionare a produselor 
din automat funcționează mai fiabil, disponibilita-
tea articolelor critice este asigurată și colegii eco-
nomisesc drumul la magazie.zużycie. Częściowo 
w procentach, których wielu zainteresowanych by 
się nie spodziewało. Ogólne zarządzanie produk-
tami w automacie działa bardziej niezawodnie, 
dyspozycyjność artykułów krytycznych jest zapew-
niona, a koleżanki i koledzy oszczędzają sobie 
chodzenia do magazynu.

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!
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