
BOSSARD SMARTBIN CLOUD

Realtid - transparent - pålitlig
 

SmartBin Cloud tar dig till nästa nivå. Det är ett allt-i-ett-system som kombinerar vårt beprövade Smart-
Bin-system med vårt senaste SmartLabel-system. Systemets viktsensor utlöses genom rörelse och upp-
daterar all lagerinformation direkt vid varje användning (plockning eller påfyllning) för att ha en transparent och 
övervakad lagernivå i realtid. När lagernivåerna sjunker till beställningspunkten, gör systemet en automatiskt 
beställning. Full kontroll och tillförlitlighet säkerställs genom att orderstatus och all produktinformation stän-
digt är synligt på displayen av varje box. SmartBin Cloud använder den befintliga infrastrukturen genom den 
senaste IIoT-kommunikationen. Realtidsdata är lättillgänglig när och var som helst, tack vare en pålitlig och 
säker industriell molnanslutning.

EGENSKAPER

FULLT AUTOMATISERAD

VIKTSENSORN AKTIVERAS VIA RÖRELSE 

VISUAL PROOF

INDUSTRIELL MOLNANSLUTNING

FELSÄKER – Automatisk feligenkänning

I DRIFT 24/7 – Kontinuerlig uppdatering av data i real-
tid vid varje användning

FULL CYKELKONTROLL

ARIMS – Tillgång till webbaserad mjukvara för kont-
rollstyrning

LED – etikett

DINA FÖRDELAR

 § snabb, proaktiv reaktion när 
efterfrågan når sin topp vid 
varje användning

 § pålitlig och säker anslut-
ning av realtidsdata

 § användning av befintlig 
infrastruktur

 § transparans och kontoll 
över all data vid använd-
ningsplatsen

 § kortade beställnings- och 
leveranstider

 § smidig process utan manu-
ellt ingripande

 § underhållsfritt
 § sänker din totala kostnad 
(TCO)

Error proof

Inventory Management
24/7 operation

Full cycle control



BESTÄLLNINGSPROCESS MED BOSSARD SMARTBIN CLOUD

1. SmartBin Cloud integreras i det befintliga point-of-use utan ytter-
ligare infrastruktur. Vibrationssensorer utlöses av rörelse som 
mäter lagernivån i realtid. Uppgifterna skickas via IIoT-kommuni-
kation (moln) till Bossard.

2. När nivån för beställningspunkten uppnåts, utlöses en påfyllnings-
order automatiskt. Beställningsstatus och leveransdatum visas 
direkt på etikettens display.

3. Bossard samlar de beställda artiklarna i en sändning som skickas 
till kund.

4. Beroende på den fördefinierade överenskommelsen, levererar vi 
artiklarna direkt till kund.

5. SmartBin Cloud känner automatiskt av när boxarna fylls på och 
säkerställer att artiklarna fylls på på rätt plats.

För mer information om Bossard Smart Factory Logistics, se vår 
huvudbroschyr.

BOSSARD SMARTBIN CLOUD

Igenkänning av efterfrågan

Leverans direkt till fabriken Pålitliga och samlade leveranser

Smidig orderhantering

Smart Factory Logistics

Har du frågor eller funderingar? 
Tveka inte att kontakta oss psich www.bossard.com


