ESZKÖZ VISSZAGYŰJTŐ AUTOMATA
"Az intelligens gyűjtőtartály"
Tisztelt leeendő és már meglévő Partnereink!
Örömmel tájékoztatom Önöket legújabb fejlesztésünkről az eszköz visszagyűjtő automatáról.
Új termékünk előnyei a következők:
•
•

költséget takarít meg - megszűnik a pazarlás az ellenőrzött folyamatnak köszönhetően
Farkas István
igazgató
figyel Ön helyett - az elhasznált eszköz leadása szigorúanügyvezető
azonosított

•

egyszerűsíti az adminisztratív feladatokat - pár gombnyomással elkészíthető statisztikák

•

takarékos, környezetbarát, biztonságos, ellenőrizhető

•

egységes felügyeleti rendszert alkot a védőeszköz- rezsi- szerszámkiadó automatáinkkal

Mire nyújt megoldást az eszköz visszagyűjtő automata
"AZ ÉRTÉK NE A KUKÁBAN VÉGEZZE"
•

tisztítható védőeszközök begyűjtése pl. mosható kesztyűk

•

a környezetvédelmi okokból indokolt eszközöket visszavételezi az újrahasznosításhoz illetve
elszállításhoz

VÉDŐESZKÖZ CSERE
•

a munkaerő csak a használt kesztyű vagy egyéb védőeszköz leadása után vehet fel újat

ELHASZNÁLT HELYETT ÚJAT
•

lehetővé teszi, hogy új eszköz kellék vagy alkatrész csak a használt visszavételezését követően
kerüljön kiadásra p. fúrószár

•

az elhasznált alkatrészek dokumentált cseréjét teszi lehetővé pl. szűrőbetét

ÚJRA HASZNÁLHATÓ KÖRNYEZETBARÁT, TAKARÉKOS
•

újratölthető flakonok visszavételezésére pl. féktisztító spray

•

nem kallódnak félig használt, beszáradt tubusok, spray-k a gépfiókokban
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Az eszköz visszagyűjtő automata működési folyamata
1. beazonosítja a visszavételezést indító személyt
2. lehetővé teszi a visszaadandó eszköz kiválasztását
3. elindítja az eszköz behelyezést
4. fényképet készít a behelyezett eszközről
5. az automata szoftvere szerverünkön tárolja az adatokat a későbbi lekérdezéshez
6. a visszagyűjtött eszközt a kivehető gyűjtőedénybe helyezi

Kérje most az ingyenes, eszköz visszagyűjtő automata ismertető
konzultációt!
Bármilyen kérdése van az üzemeltetéssel, a rendszer használattal kapcsolatban, örömmel állunk
rendelkezésére.
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