
BOSSARD SMARTLABEL CLOUD

Flexibilní – transparentní – adaptabilní
 

SmartLabel Cloud je inteligentní a modulární řešení ve formě elektronického štítku s velkou variabilitou pro uchycení. 
Díky nejnovější IIoT komunikaci jsou veškeré podrobné informace o produktu, rovněž i stav objednávky a termín 
dodání, zobrazeny v reálném čase na displeji štítku. Tímto je zaručen dokonalý přehled informací o produktu přímo na 
místě spotřeby, plná kontrola a spolehlivost. Uživatelé mohou odesílat objednávky přímo z místa spotřeby pouhým 
stisknutím tlačítka. Displej systému SmartLabel je založen na technologii elektronického papíru (e-ink). Díky ino-
vativnímu způsobu uchycení, je displej snadno čitelný za všech světelných podmínek. Dlouhá životnost baterie (až 5 
let) zajišťuje minimální údržbu a maximální spolehlivost. SmartLabel Cloud je modulární systém typu «all-in-one», 
který je průkopníkem pro další technologická vylepšení, jako je funkce «pick-to-light»s integrovanou LED signalizaci.

VLASTNOSTI

VIZUÁLNÍ KONTROLA

BEZDRÁTOVÝ

MOBILNÍ

ADAPTABILNÍ – Využití stávající infrastruktury

AKTUALIZACE INFORMACÍ V REÁLNÉM ČASE

PLNÁ KONTROLA ZÁSOBOVACÍHO CYKLU

LED – signalizace s funkcí Pick-to-light 

ARIMS – Přístup ke cloudovému ovládacímu rozhraní

VAŠE VÝHODY

 § efektivní proces díky objednání 
přímo na místě spotřeby

 § transparentnost zajišťuje 
důvěru a spolehlivost

 § bezúdržbovost
 § celkové snížení nákladů spo-

jených s řízením zásob
 § vyšší efektivita
 § zvýšení ziskovosti
 § více času na Vaše klíčové 

aktivity

Free placement

Wireless

Real time information

Full cycle control

Adaptable (System 
can be placed on boxes, 

paletts or others)



PROCES ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK S BOSSARD SMARTLABEL CLOUD

1. Po dosažení úrovně pro objednání aktivuje uživatel objednávku stisk-
nutím tlačítka na štítku.

2. Data jsou automaticky odeslána online do centrály Bossard, kde jsou 
zpracována. Stav objednávky a termín dodání se poté automaticky objeví 
na štítku.

3. Bossard konsoliduje objednané položky do jedné zásilky, která je následně 
odeslána zákazníkovi. V průběhu celého procesu objednávky se na štítku 
zobrazuje její aktuální stav.

4. Dle dohody se zákazníkem dodáváme zboží buď na příjem zboží, nebo 
přímo na místo spotřeby.

Další informace, týkající se Smart Factory Logistics, naleznete v naší hlavní 
brožuře.

BOSSARD SMARTLABEL CLOUD

Smart Factory Logistics

Sledování spotřeby

Doplnění na místo spotřeby Konsolidace a odeslání

Automatické vytvoření objednávky

Pokud máte dotazy ohledně systému SmartLabel Cloud, kontaktujte nás 
prosím na www.bossard.com. 


