Kardex Remstar Logicontrol 100/200

Nieuw: Logicontrol 100/200
Innovatie met één druk op de knop – het
nieuwe machinebesturingscenter voor de
opslagsystemen van Kardex Remstar.

nieuw
IDEALE OPLOSSING VOOR:
KLEINE EN MIDDELGROTE
TOEPASSINGEN VAN MAX.
3 GE AU TOM ATISEERDE
OPSLAGEENHEDEN
EENVOUDIGE TOEGANG
TOT MAGAZIJNVOORRAAD
VIA ARTIKELNUMMER
ONDERNEMEN MET SEIZOENEN UIT ZENDKRACHTEN
MAGAZIJNCONTROLE
OP BEGINNERSNIVE AU
S T A N D - A L O N E O P L O S S I N G E N

Een nieuwe besturingsgeneratie voor geautomatiseerde opslag- en beschikbaarstellingssystemen van Kardex Remstar.

Voordelen in één oogopslag:

Het nieuwe machinebesturingscenter verbetert

als voor het toetsenbord geoptimaliseerd is.

– Geen extra hardware nodig

de ergonomie en gebruiksvriendelijkheid van

Logicontrol biedt klanten die geen goederen-

de geautomatiseerde opslag- en beschik-

beheersysteem nodig hebben een alternatieve

– Tijdseffciëntie

baarstellingssystemen van Kardex Remstar.

machinale oplossing.

Hiervoor staat een eenvoudige, intuïtief bedien-

Dit houdt in:

– Intuïtieve bedienbaarheid

bare touchscreen-interface klaar. Voor de ge-

• Er wordt geen extra hardware benodigd,

automatiseerde opslagsystemen Shuttle XP

een pc-werkplek is niet nodig.

en Megamat RS behoren magazijnbeheer

• Indien er later een computergestuurde op-

– Ergonomie en
gebruiksvriendelijkheid

en reporting op basisniveau net zo goed tot

lossing geïnstalleerd wordt, blijven gegevens

de nieuwe features als de State-of-the-Art-

en investeringen desondanks behouden.

vormgeving, die zowel voor het touchscreen

– Effciënte omgang met ressourcen

– Geen extra training nodig
– Magazijnbeheer voor
max. 3 geautomatiseerde
opslageenheden tegelijkertijd
– Geen verlies van gegevens
en investeringen bij
latere uitbreiding tot
computergebaseerde oplossing

Kardex Remstar Logicontrol 100/200

Logicontrol 100/200: de intelligentere weg
om uw artikelen te beheren.
Logicontrol 100 – „Pen & Paper“
– Nieuwe standaardfunctionaliteit van het Kardex Remstar
besturingscenter
.

– Vereenvoudigde magazijncontrole
– Eenvoudig gebruik
– Koppeling van de handmatige materiaallijsten aan legbord en positie
– Volledig alfanummeriek toetsenbord optioneel verkrijgbaar

Logicontrol 200
– „Location Managament“
– Gebaseerd op Logicontrol 100
– Eenvoudig magazijnbeheer voor max. 8.000 opslagplaatsen
– Orderpicking van artikelen met systeemsupport

Functie

Gebruiksvriendelijkheid

– Volledig alfanummeriek toetsenbord optioneel verkrijgbaar

Logicontrol 100

Logicontrol 200

Intuïtieve bediening

•

•

Meertaligheid

•

•

Nieuwe ergonomische gebruikersinterface

•

•

Touchscreen

•

•

Cijferblok

•

•

Extern toetsenbord

•

•

Ingebouwd fysiek toetsenbord (Built-in physical keyboard)

•*

•*

Optioneel: Barcodescanner-interface

•

•

Koppeling van de handmatige artikellijst aan legbord en positie

•

* beschikbaar als Logicontrol 100K en Logicontrol 200K

Rapportering

•

Besturing van max. 3 geautomatiseerde opslagsystemen

•

Eenvoudig magazijnbeheer

•

Bakmanagement (max. 7 verschillende bakken)

•

Uitgebreide artikelgegevens (Info 1, FIFO, vaste opslagplaatsen)

•

... Bent u geïnteresseerd in software-oplossingen van Kardex Remstar? Neem dan
gewoon contact met ons op www.kardex-remstar.com. Wij informeren u graag over
onze magazijnbeheersoftware Power Pick Global.
Het standaardleveringsprogramma omvat niet alle in de folder genoemde en weergegeven opties en uitrustingsvarianten. Constructie- of vormwijzigingen, vergissingen en drukfouten
blijven zonder aankondiging tijdens de leveringstijd voorbehouden. Voor zover niets anders is aangegeven, gaat het bij alle handelsmerken die in deze brochure verschijnen om geregistreerde
handelsmerken van Kardex AG.

