
intelligens eszközkezelő megoldások
termékkatalógus

DispoMat: SHG • sztenderd • szekcionált



Stock Terminál

• érintőképernyőn vezérelhető intelligens 
raktárkezelő program

• rögzített termékfelvétel 

• kártyás vagy vonalkódos  
azonosító rendszer 

• adminisztratív terhek leegyszerűsítése

• limitek, megszorítások dolgozónként, 
termékenként, termékcsoportonként 

• egyedi lehívások, adatexportálás,  
fejlett riportálási rendszer



• darabegységű vagy ömlesztve tárolt  
termékek kontrollált kiadása  

• magasság és súlyellenőrzés  

• súlyra visszavezethető ellenőrzési funkció  

• 400 mm x 600 mm x 250 mm hasznos 
befoglaló méret tároló dobozok, melyek bármely 
kereskedelemben kapható tároló rekesszel 
helyettesíthetők  

• automata ajtó, biztonsági fényfüggöny  

• érintőképernyő, felhasználóbarát felület  

• egyedi színre festés (ESD festés)

DispoMat SHG



• automata függőleges mozgású ajtószerkezet

• fokozatos, finom elindulás, a polcok kiadó  
pozícióban történő precíz megállása

• kiegyensúlyozottság figyelő rendszer

• nagyméretű kéziszerszámok, sablonok, alkatrészek tárolása

• kézbenyúlás elleni biztonsági fényfüggöny

• energiatakarékos LED világítás a kiadó ajtó felett

• kártyás vagy vonalkódos azonosító rendszer 

• érintőképernyős működtetés, grafikus kijelzővel

• FIFO/LIFO elvű kitárazás

• opcionálisan kérhető osztott tálcás vagy tálcákba épített fiókos kivitel

• egyedi színre festés (akár ESD festés)

DispoMat Sztenderd





• vízszintes mozgású, lamellás ajtószerkezet

•  fakkonként történő nyitás

• rugalmasan kialakítható fakk méretek (50 mm-ként perforált 
osztásközök)

• tálcán belül több jogosultság kezelése

• nagyméretű kéziszerszámok, kisebb méretű termékek kölcsönzése

• érintőképernyős, felhasználóbarát kezelőfelület

• egyedi lehívások, adatexportálás, fejlett riportálási rendszer

• kézbenyúlás elleni biztonsági fényfüggöny

• kártyás vagy vonalkódos azonosító rendszer 

• energiatakarékos LED világítás a kiadó ajtó felett

• kiegyensúlyozottság figyelő rendszer

• FIFO/LIFO elvű kitárazás

• egyedi színre festés (akár ESD festés)

DispoMat Szekcionált 
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HELYTAKARÉKOS  Átláthatóan és könnyen követhetően 
rendszerezi a nagyobb méretű gépeket és a kisebb 
méretű termékeket egyaránt.

KONFIGURÁLHATÓ  Remekül illeszkedik a már 
meglévő programokhoz, könnyen beilleszthető 
a már kialakult vállalati rendszerbe.

EGYSZERŰEN KEZELHETŐ  Felhasználóbarát 
programjának kezelése szaktudás nélkül, könnyedén 
elsajátítható bármely korosztály számára.

KÖLTSÉGCSÖKKENTŐ  A termékek fogyása egyszerűen nyomon követ-
hető és szabályozható. Dolgozóként beállítható napi, heti vagy havi  
limitek, megszorítások akár termékekre, termék csoportokra bontva.

IDŐHATÉKONY  Az érintőképernyőnek köszönhetően a raktárban való hosszas 
keresgélés helyett pár gombnyomással kiválaszthatóak és elérhetőek a kívánt 
termékek. Ezen kívül az adminisztrációban is besegít, riportokat,  
kimutatásokat készít és a termékfogyást is számon tartja. 


