
BOSSARD SMARTBIN CLOUD

Realtid - transparent - pålidelig
 

SmartBin Cloud tager dig til det næste niveau. Det er et alt-i-et-system, der kombinerer vores gennem-
testet lagersystem SmartBin med den nyeste SmartLabel og er en videreudvikling af vores banebrydende 
teknologi. Vægtsensoren registrerer og opdaterer alle lager- og ordreoplysninger med det samme, enten når 
varen plukkes eller genopfyldes. Det betyder, at den aktuelle lagerbeholdning er opdateret i realtid. Når gen-
bestillingspunktet er nået, bestiller lagersystemet automatisk en ny ordre. Det giver fuld kontrol og sikker-
hed for, at varen er bestilt, da ordrestatus og alle produktinformationer vises med det samme i lagerkassens 
display. SmartBin Cloud kan anvendes i den eksisterende infrastruktur med den nyeste IIoT-kommunikation. 
Realtidsdataene er tilgængelige via en pålidelig og sikker industriel cloud-forbindelse, og kan tilgås når som 
helst og hvor som helst i produktionen.

FUNKTIONER

FULDAUTOMATISERET

VÆGTSENSOR AKTIVERES VED BRUG 

VISUELT TJEK

INDUSTRIEL CLOUD-FORBINDELSE (IIOT)

SIKRET MOD FEJL – Automatiseret fejlfinding

FUNGERER 24/7 – Løbende overvågning af lagerbe-
holdning i realtid

FULD KONTROL OVER FORSYNINGSKÆDE 

ARIMS – Adgang til lagerstyringsplatform

LED – Pick-to-light aktiveret

DINE FORDELE

 § hurtig og proaktiv reaktion 
hvis forbruget stiger

 § pålidelig og sikker over-
førelse af realtidsdata

 § kan bruges i eksisterende 
infrastruktur

 § transparens og datakontrol 
på forbrugsstedet

 § kortere ordre- og lever-
ingstid

 § lean-proces uden manuel 
håndtering

 § ingen vedligeholdelse 
 § reducerer dine totalomkost-
ninger (TCO)

Error proof

Inventory Management
24/7 operation

Full cycle control



ORDREPROCES MED BOSSARD SMARTBIN CLOUD

1. SmartBin Cloud integreres i den eksisterende infrastruktur på 
forbrugsstedet. Vægtsensoren aktiveres ved brug og overvåger 
lagerbeholdningen i realtid. Dataene overføres via IIoT-kommuni-
kation (Cloud) til Bossard.

2. Når genbestillingspunktet er nået, dannes der automatisk en ordre. 
Ordrestatus og leveringsdato vises med det samme i displayet.

3. Bossard konsoliderer de bestilte varer i én forsendelse, som sen-
des til kunden.

4. Afhængig af aftale, leverer vi varerne enten til varemodtagelsen 
eller direkte til forbrugsstedet i produktionen.

5. SmartBin Cloud registrerer automatisk genopfyldning og at varen 
er opfyldt korrekt. 

For mere information om Bossard Smart Factory Logistics henvises 
til vores hovedbrochure.

BOSSARD SMARTBIN CLOUD

Automatisk registrering af faktisk forbrug

Opfyldning på forbrugsstedet Konsolidering og levering

Nem ordrehåndtering

Smart Factory Logistics

Hvis du har spørgsmål om Bossard SmartBin Cloud, er du 
velkommen til at kontakte os på www.bossard.com. 


