
making workspace work

HOZZÁFÉRÉST ELLENŐRZŐ 
KÉSZLET NYOMONKÖVETŐ 
RENDSZEREK



a

...a drága tételekheza

aFontos készletcikkek ellenőrzése
 állandó folyamatbiztonság

Nyomonkövethetőség
aés átlátható készletek

Nincs jogosulatlan hozzáférés

Decentralizált, ellenőrzött tárolás

Egyszerű, intuitív kezelőfelület
felhasználóbarát

Állandó hozzáférés 24/7

Komplett rendszerként
önálló szoftverrel szállítjuk
nincs havidíj, adatok saját tárhelyen

 Kontroll - a biztonságért!
Ki? - Mit? - Mennyit? - Mikor?
Ha fontos a hozzáférés különböző jogkörök szerinti szabályozása, akkor a ToolMaster 
rendszerei ideális megoldást jelenthetnek Önnek. A felhasználók – a beállítástól és a 
választott rendszertől függően – elérhetik a teljes tárolószekrény, vagy egy adott 
fiókszint tartalmát, vagy szigorított esetben 1-1 rekesz tárolt elemeihez férhetnek csak 
hozzá. A hozzáférést szabályozó szoftver ezek kombinációit is lehetővé teszi. Így a 
rendszer testreszabható megoldást nyújt, hogy Ön mindig pontos képet kaphasson a 
felhasználásokról (ki, mit, mikor, miért)..



www.szerszam-raktar.hu

SZOFTVER
Menedzsment és hozzáférés 

Igényfelmérés, tervezés
Az ügyfelekkel folytatott megbeszélések alapján feltárt 
egyedi igények és a helyszíni feltételek alapján 
javaslatokat teszünk a konfigurációra

Felhasználók:
Alapvetően négy - különböző jogkörökkel rendelkező - 
felhasználói csoportot különböztet meg a rendszer. 
A dolgozókat ezen csoportok valamelyikébe soroljuk

Termékek
- Termékcsoportok és beszállítók szerinti csoportosítás. 
- Maximális és minimális készletszint beállítása
- Információk - cikkszám, leírás, képi és pdf anyag és gyártó -  
hozzárendelése 

Folyamatok
- Termékek betárazása és kivétele
- Nyomonkövetés és riportok készítése
- Rendszerfigyelmeztetések készletszinttől függően
- Rendeléselőrejelzések készítése
- Ezek továbbítása a beszerzés felé jóváhagyást követően

A rendszerben rugalmasan változtathatók a 
- raktárkészlet adatai
- termékek típusa, mennyisége, helye      
- elvárt készletszintek 
- felhasználói adatok
- és általában minden adat



Felhasználás - Mit tároljon?

BIZTONSÁGI SZINTEK
A belső logisztikai megoldások moduláris rendszere

Biztonság 1. SZINT

HOZZÁFÉRÉS
szekrény szinten 

LCC – Cabinet Control 
Elektronikusan vezérelt hozzáférés 
az egész szekrényhez.

Elérhető méretek
36 × 36 E (717 × 725 mm) 
54 × 36 E (1023 × 725 mm)

Biztonság 2. SZINT

HOZZÁFÉRÉS 
fiók szinten

LDC – Drawer Control 
Elektronikusan vezérelt hozzáférés 
az egyes fiókszintekhez.
. 
Elérhető méretek
36 × 36 E (717 × 725 mm) 
54 × 36 E (1023 × 725 mm)

Biztonság 3. SZINT

HOZZÁFÉRÉS
rekesz szinten

LPC –  Parts Control
Elektronikusan vezérelt hozzáférés az 
egyes fiókrekeszekhez.
. Elérhető méretek
36 × 36 E (717 × 725 mm)

� Védőfelszerelések
��Alacsony költségű eszközök
��Egyszerűbb szerszámok
��Rezsianyagok

��Orvosságok
��Orvosi eszközök
��Alkatrészek
��Szerszámok
��Mérőeszközök

��Forgácsoló szerszámok
��Drágább orvosi eszközök
��Veszélyes szerek
��Mérőeszközök
��Értéktárgyak

MINDEN RÉSZLETÉBEN RUGALMAS

Rekesz-szintű nyomonkövetés
Különféle rekeszméretek, kiosztáskonfigurációk állnak rendelkezésre, a változthatható fiókmagasságok pedig tovább növelik a rendszer 
rugalmasságát. Ez biztosítja - a tárolási mennyiség alapján – az optimális helykihasználást és a készlet maximális védelmét

Rekeszkonfigurációs példák



TMaster
E-Control

SZOLGÁLTATÁS
A legjobb megoldások tőlünk

Önálló ToolMaster szoftver - autonóm rendszer

Készletkezelés
A high-tech hardver rendszer kombinálva az E-
Control szoftverrel egy átfogó megoldást nyújt 
Önnek a készletkezeléshez is. A rendszer biztosítja, 
ellenőrzi és naplózza a tárolóeszközökhöz és 
tételekhez való hozzáférést, és ezáltal 
megakadályozza a pazarlást és az eszközök 
elkallódását. A készletszint beállításoktól függően 
rendelési ajánlást továbbít a beszerzés felé.

Vállalatirányítási rendszerekbe integrálható
A szoftver kapcsolódhat a cég magasabb szintű 
informatikai rendszeréhez - készletkezelő szoftver 
vagy ERP rendszerek- is, ezáltal integrálhatóvá válik 
a meglévő informatikai környezetbe. 

Nyomonkövethetőség
Felhasználóbarát kezelőfelület, és könnyen kezelhető 
program, a hozzáférés szabályozáshoz és 
készletkezeléshez szükséges minden alapvető 
funkcióval. A felhasználók saját jelszóval lépnek be, 
és a felhasználói jogkörük alapján férhetnek hozzá 
termékekhez és termékcsoportokhoz és hajthatnak 
végre különböző feladatokat. Minden feladat és 
tevékenység rögzítésre kerül, így 
nyomonkövethetővé válik.

Integráció

ERP system
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