
Inteligentní řízení zásob

Snížení manuální námahy

Automatické sledování hladiny 
pomocí optického snímače

 

Přímé upozornění na poptávku 
v případě, že není dosaženo kritických 
úrovní zásob v cloud aplikaci

 
 

Optimalizujte stav zásob 
a procesy přeskupování

 

Analytické funkce umožňují 
snížení stavu zásob

 
 
Včasné upozornění snižuje 
bezpečnostní zásoby  
Upozornění na požadavky 
umožňují optimalizované 
cykly zřizování

 
 

Smart Reordering System umožňuje 
digitálně sledovat tok materiálu. 
Odstraňuje všechny nevýhody 
manuálního řízení zásob, jako 
je vysoká úroveň vyrovnávacích 
zásob, zbytečné náklady na zásoby 
a plýtvání místem.

 
 

 
 

 

Jednoduché, nákladově efektivní 
a flexibilní nastavení

 

Bezdrátový snímač napájený z baterie 
Jednoduchá instalace a nastavení 
pomocí cloud softwaru 

 

Gateway s kartou SIM 
(ideální pro pilotní instalace)

 

Cloud aplikace nevyžaduje 
žádný další software

 

SMART REORDERING SYSTEM
Zajistěte dostupnost

Nepřetržité a automatické 
sledování stavů materiálu

 

Včasné upozornění předchází
vzniku úzkých míst

 

Automatizujte proces objednávání

Lze propojit s ERP 
a systémy pro správu 
materiálů přes API

 
 

Možnost připojení externích 
dodavatelů poštou nebo 
přímým přístupem

 
 

Sensors
Sensors monitor stock levels 
and send the information to  
a gateway.

Gateway
The gateway is where all the 
level data comes together. 
It sends the encrypted data 
to the database and to the 
cloud application.

Dashboard
Users can view and  
analyze current stock  
levels on their personal 
dashboard at any time 
and from anywhere.

ERP system
The interfaces provided 
make the SRS compatible 
with ERP systems.
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ERP system

Snímače monitorují stav zásob 
a odesílají informace do Gateway.

Gateway je místo, kde 
se shromažďují všechna 
data úrovně. Zašifrovaná 
data odesílá do databáze 
a do cloud aplikace.

Uživatelé mohou 
kdykoli a odkudkoli 
zobrazit a analyzovat 
aktuální stav zásob 
na svém osobním 
panelu.

Poskytovaná rozhraní 
činí SRS kompatibilní 
se systémy ERP.



Ať už v předávacích nebo svozových zónách, montážních stanicích, kanban 
regálech nebo paletových skladech, Smart Reordering System spolehlivě 
monitoruje stav Vašich zásob a včas Vám dá vědět, kdy je za potřebí doplnění.

Flexibilní podpora, provoz a nákup. 

Příchozí a odchozí místa

Kanban regály Skladové prostory palet

Assembly workstations

Pro více informací navštivte:
Smart Reordering System
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Max. počet snímačů

KOMPONENTY

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY   BAV MA-OD-00027-01 FRHW 11042150 BAI SRS-S12S-S2N- _ _ _ _ -3SZ-ZZZZ

Komponenty Bezdrátový snímač Brána (gateway) Aplikace Smart Reordering Cloud

Popis Baterie s minimálně 
2-letou životností
Jednoduchá instalace 
na různé povrchy
LoRaWan komunikace
pro dlouhé vzdálenosti
Optický Time-of-flight snímač
S rozsahem 40 mm...4000 mm

LoRaWan přijímač
Připojení přes zásuvku
Připojení pomocí Ethernetu nebo 
mobilního datového připojení
Až 300 snímačů na jednu 
bránu (gateway)

Aplikace založená na prohlížeči 
(není třeba žádný další software)
Zabezpečené datové připojení 
k bráně
Vizualizace materiálu
Různé možnosti rozhraní k ERP 
a systému hospodaření 
s materiálem

Montážní pracoviště
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