AUTOMATYCZNY DYSTRYBUTOR
NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP
Dystrybutor bębnowy BiPoint, dzięki uniwersalnym wielkościom oferowanych lokalizacji
i prostym w obsłudze oprogramowaniu, jest idealnym rozwiązaniem dla kontrolowanej dystrybucji
dużej ilości zróżnicowanego asortymentu np. wydawanie rękawic, okularów, masek, narzędzi
skrawających, narzędzi ręcznych a nawet leków.
W połączeniu z współpracującymi z nim dystrybutorami szufladkowymi i szafkowymi tworzy unikalną na
polskim rynku ofertę.

IDENTYFIKACJA
UŻYTKOWNIKA W
SYSTEMIE
DYSTRYBUTORA

POBIERANIE / ZWRACANIE ARTYKUŁÓW

Lokalizacja dystrybutora, dedykowana do wybranej
przez użytkownika czynności, zostaje podświetlona
i odblokowana.
Użytkownik może pobrać lub zwrócić wybraną
przez siebie ilość artykułów.

Użytkownik loguje się
do systemu za pomocą
ekranu dotykowego
(poprzez wpisanie
hasła), skanera linii
papilarnych lub
czytnika kart (używając dedykowanej karty
zbliżeniowej lub magnetycznej).
Używając ekranu dotykowego użytkownik
wybiera operację którą zamierza wykonać
(pobranie, zwrot, uzupełnienie) a następnie
zaznacza odpowiedni artykuł i żądaną ilość,
zgodnie z uprawnieniami przyznanymi mu
przez administratora systemu.

ZDALNY DOSTĘP / RAPORTOWANIE

Dzięki opcji zdalnego dostępu administrator systemu ma
możliwość przeglądania w czasie rzeczywistym stanu
artykułów w dystrybutorze, jak i wszelkich wykonanych
operacji pobrań, zwrotów, uzupełnień. Oprogramowanie
dystrybutora posiada funkcję generowania raportów
i zamówień, wysyłanych automatycznie pod wskazany
adres mailowy.

UNIWERSALNE I ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE
P O Z WA L A JĄC E N A O B N I Ż E N I E Z U Ż YC I A
ARTYKUŁÓW I OBNIŻENIE STANÓW MAGAZYNOWYCH

 RÓŻNE GABARYTY LOKALIZACJI

Dystrybutor Bębnowy BiPoint jest dostępny w sześciu konfiguracjach zapewniających różne gabaryty lokalizacji. W jednym module mamy do dyspozycji od 90 do
468 niezależnych lokalizacji.
 MOŻLIWOŚĆ ZWROTÓW
BiPoint umożliwia operacje zwrotu artykułów (wielokrotnego użytku) do
dedykowanej lokalizacji.
 MECHANIZM RĘCZNEGO ODBLOKOWANIA
BiPoint posiada prosty mechanizm ręcznego odblokowania
lokalizacji, dzięki czemu w przypadku awarii, użytkownik ma
dostęp do wszystkich artykułów w dystrybutorze.
 FUNKCJA STATYSTYK, RAPORTOWANIA,

GENEROWANIA ZAMÓWIEŃ

Dopracowane oprogramowanie udostępnia uprawnionym
możliwość zmiany szerokości lokalizacji
użytkownikom, również zdalnie, informacje o operacjach
wykonywanych w dystrybutorze, w tym o stanie magazynowym dystrybutora. Statystyki, raporty i zamówienia mogą być generowane
automatycznie i wysyłane pocztą elektroniczną np. do administratora
systemu, dostawcy itp.
 MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY
BiPoint może być rozbudowany do 10 modułów sterowanych przez jedną
jednostkę główną, wyposażoną w ekran dotykowy i komputer z
oprogramowaniem. Możemy ze sobą łączyć w dowolnej konfiguracji moduł
bębnowy z modułami szufladkowymi i szafkowymi.

SPECYFIKACJA

Wymiary zewnętrzne:
Szer. 1030 x Wys. 2025 x Głęb. 1030
Zasilanie: 230 V, 105W
Waga: 500 kg

LOKALIZACJA

możliwość łączenia różnych modułów

DOSTĘPNE KONFIGURACJE
Typ
R 5.1
8/36

R 7.1
8/36
Głębokość lokalizacji: 405mm.
W przypadku 18 lokalizacji na poziom D = 24 mm R 13.
18/3
6
W przypadku 36 lokalizacji na poziom D = 12 mm
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Wymiary użyteczne lokalizacji (mm)
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głębokość
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