
Interaktivní platforma ARIMS Vám umožňuje plnou kontrolu nad tokem materiálu. Sledujte své objednávky, spravujte 
zásoby interaktivně a využívejte možností inteligentní analýzy. Tyto funkce zlepšují předvídatelnost a efektivitu doda-
vatelského řetězce. ARIMS Mobile vám zajišťuje transparentnost  B a C dílů kdykoli a kdekoli. 
 
Platforma ARIMS je založena na cloudové technologii a nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a intuitivní ovládání a 
funkce. Tato digitální platforma je jádrem metodiky Bossard›s Smart Factory Logistics. Platforma ARIMS je připra-
vena na integraci systému B2B ERP, umožňuje komunikaci M2M, a vnáší tak do Vaší výroby Průmysl 4.0!

BOSSARD SOLUTIONS - ARIMS

Platforma spolupráce v  
dodavatelském řetězci 
 

VAŠE VÝHODY

 § Smysluplné vyhodnocení 
velkých objemů dat 

 § Lepší předvídatelnost 
 § Plná transparentnost
 § Zvýšená efektivita 
 § Dostupnost dat přímo na místě 

spotřeby

VÝZNAČNÉ RYSY

INTUITIVNÍ A JEDNODUCHÁ PLATFORMA

GLOBÁLNÍ TRANSPARENTNOST ZÁSOB  

GRAFICKÉ ANALÝZY A ZPRÁVY 

ÚDAJE V REÁLNÉM ČASE 

MOŽNOST ÚPRAV 24/7

INTEGRACE ERP

MOBILNÍ APLIKACE PRO CHYTRÁ ZAŘÍZENÍ 

Inventory Management
24/7 operation



Máte-li jakékoli dotazy ohledně Bossard ARIMS,  
kontaktujte nás na www.bossard.cz. 

Platforma ARIMS vám dává ucelený přehled o správě B a C dílů. Hlavní funkce platformy ARIMS jsou tyto:

ARIMS Analytics 
ARIMS Analytics Vám nabízí přehled umístění, položek, objednávek a dodávek. Analytické údaje je možné velmi 
snadno exportovat ve formě tabulek, sestav a grafů. Tímto získáte naprostý přehled. ARIMS Analytics využívá do 
značné míry velké objemy dat („big data“) k poskytování údajů v reálném čase tak, že máte průběžně k dispozici 
aktuální informace z výroby.

ARIMS Interactive 
ARIMS Interactive Vám umožňuje přímé zadávání žádostí o změnu. Parametry systému můžete také upravovat dle 
svých potřeb, přičemž aktuální i minulé změny lze prohlížet.

ARIMS Mobile 
Díky aplikaci ARIMS Mobile máte všechny funkce kdykoli po ruce. Tato aplikace 
je dostupná pro chytrá zařízení se systémy Android nebo iOS a umožňuje Vám 
plnou kontrolu i tehdy, nacházíte-li se zrovna ve výrobním provozu. Najděte si 
položku, zobrazte potřebné údaje a kontrolujte si objednávky v reálném čase.

Platforma ARIMS je naším krokem k úspěšné budoucnosti Průmyslu 4.0. 
Velmi rádi Vám pomůžeme a poradíme.

ARIMS


