
BOSSARD SMARTLABEL CLOUD

Flexibel - transparent - anpassningsbar
 

SmartLabel Cloud är en intelligent modulär etikettlösning som kan fästas var som helst.  Displayen ger 
dig en tydlig överblick över all relevant produktinformation så väl som orderstatus och leveransdatum i 
realtid, genom den senaste IIoT kommunikationen. Detta garanterar en bättre översikt över produktin-
formationen på plats och säkerställer full kontroll och tillförlitlighet. Med en enkel knapptryckning kan 
användare skicka iväg ordrar direkt vid användningsstationen. SmartLabel displayen är baserad på e-pap-
perstekniken. Displayen är lättläst vid alla ljusförhållanden tack vare den förbättrade placeringen och 
teknologin. En lång batteritid (upp till 5år) säkerställer hållbarhet och ett minimalt underhåll. SmartLabel 
Cloud är en modulär allt-i-ett-system som är en pionjär för vidare tekniska förbättringar såsom pick-to-
light, aktiverad av integrerad LED.

EGENSKAPER

VISUAL PROOF

TRÅDLÖS

MOBIL

ANPASSNING – Användning av befintlig infrastruktu

UPPDATERAD INFORMATION I REALTID

FULL CYKELKONTROLL

LED – etikett

ARIMS – Tillgång till webbaserad mjukvara för kont-
rollstyrning

DINA FÖRDELAR

 § smidig och effektiv process 
tack vare beställningsmöj-
ligheten direkt vid använd-
ningsplatsen

 § transparsns säkerställer 
förtroende och tillförlitlig-
het

 § underhållsfritt
 § sänker din totala kostnad 
(TCO)

 § ökar din effektivitet
 § förbättrar din lönsamh
 § mer tid över för din kärnver-
ksamhet

Free placement

Wireless

Real time information

Full cycle control

Adaptable (System 
can be placed on boxes, 

paletts or others)



BESTÄLLNINGSPROCESSEN MED BOSSARDS SMARTLABEL CLOUD

1. Beställningsknappen på etiketten aktiveras med ett enkelt 
knapptryck när minimumnivån har uppnåts. Informationen skickas 
automatiskt online till Bossard där den bearbetas.

2. Orderstatus och leveransdatum visas sedan automatiskt på 
etikettens diplay.

3. Bossard samlar de beställda artiklarna till en och samma sändning 
som sedan skickas iväg till kund. Under hela processen uppdateras 
ständigt den senaste statusen och visas på etiketten.

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

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

BOSSARD SMARTLABEL CLOUD

Smart Factory Logistics

Igenkänning av efterfrågan

Leverans direkt till fabriken Pålitliga och samlade leveranser

Smidig orderhantering

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


