
intelligens eszközkezelő megoldások
termékkatalógus

StockMat • Safe • Lapka • ECO



• 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

Stock Terminál





• kisebb termékek, munkavédelmi eszközök  
(pl. kesztyűk) tárolása

• alap felszereltségű, kedvező  
bekerülési költségű automata

• 24 órás rendelkezésre állás

• 6 tálcás tárolást tesz lehetővé 

• hegesztett lemezszerkezetek

• egyedi biztonsági zárral ellátott töltőajtó 

• kártyás vagy vonalkódos azonosító rendszer 

• érintőképernyő

• felhasználóbarát, többnyelvű kezelőfelület 

• egyedi színre festett töltőajtó

• céglogó feltüntetése az érintőképernyőn

• egyedi lehívások, adatexportálás,  
fejlett riportálási rendszer

StockMat ECO 





• munkavédelmi eszközök, gyártási eszközök tárolása 

• 24 órás rendelkezésre állás

• szünetmentes tápegységgel ellátott 

• akár 7 tálcás kialakítás

• adagolónyílás felett elhelyezett  
automatizált zsilipajtóval kérhető 

• elektromechanikus zárszerkezet

• érintőképernyő

• felhasználóbarát, többnyelvű kezelőfelület 

• kártyás vagy vonalkódos azonosító rendszer 

• egyedi lehívások, adatexportálás,  
fejlett riportálási rendszer

• egyedi biztonsági zárral ellátott szervizajtó

• egyedi színre festett sarokelemek

• céglogó feltüntetése az érintőképernyőn

• veszélyes hulladék, elhasznált termék visszavételező funkció

StockMat

StockMat visszavételezéssel





• tűz-és robbanásveszélyes hajtógázokkal ellátott  
spray flakonok biztonságos adagolása 

• robbanásbiztossági követelményeknek  
megfelelő szabványok betartása  

• gravitációs levegő cirkulálás  

• figyelmeztető piktogramok 

• 2 típusú jelzés: jelzőfény és hangjelzés

• 20% gáz sűrűségű koncentrációnál a piros jelzőlámpa fényjelzést ad; 
figyelmeztet a gép ellenőrzésére és szellőztetés szükségességére.

• 40% gáz sűrűségű koncentrációnál az automata kikapcsol; 
szakember segítségével a szerviz ajtó kinyitásával a hibás  
és/vagy veszélyt jelentő termék eltávolítható, szellőztetést  
követően a gép belseje gáz mentessé tehető.

StockMat Safe





• kombinált funkciókkal rendelkező automata

• spirálos, fakkos, fiókos kiadagolás

• apró lapkák tégelyes kiszolgálása (768 db tégely)

• kéziszerszámok tárolása, akár kölcsönzési funkcióval

• elhasznált lapkák visszavételezése

• kártyás vagy vonalkódos azonosító rendszer 

•  érintőképernyő

• felhasználóbarát, többnyelvű kezelőfelület 

• egyedi színre festett sarokelemek

• céglogó feltüntetése az érintőképernyőn

• egyedi lehívások, adatexportálás,  
fejlett riportálási rendszer

StockMat Lapka
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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. 


