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_WALTER TOOLSTATION C-LINE

Különböző igényekhez  
illeszthető és agilis
szerszámkiadó-rendszer

Logisztikai 
megoldások



– Megvalósítás helyi IT-források nélkül
– Nincs szükség helyi backup-menedzsmentre
–  A magas szintű biztonsági szabványok garantálják az adatok biztonságát  

és rendelkezésre állását

– Az ügyfél szerverére telepített adatbank
– Az ügyfél IT-részlege végezheti a backup-menedzsmentet
– Integráció a helyi rendszerbe

SZOLGÁLTATÁSI KONCEPCIÓ OFFLINE KONCEPCIÓ

DECENTRALIZÁLT 
ADATTÁROLÁS

KÖZPONTI 
ADATTÁROLÁS

KIEMELKEDŐ HATÉKONYSÁGÚ RAKTÁRSZERVEZET – GYORS, BIZTONSÁGOS, AKTUÁLIS

Az adminisztrációs szoftver támogatást nyújt Önnek a felhasz-
náló jogok kezeléséhez, az Ön szerszámainak és mérőeszkö-
zeinek törzsadataihoz, a minimális készlethez és még sok más 
dologhoz is.

Maguk az automaták komfortosan kezelhető érintőképernyők-
kel és a Műhely portál intuitívan kezelhető kezelőfelületével 
csábítanak.

_SZOFTVER

Transzparens támogatás, egyszerű vezérlés

ADMINISZTRÁCIÓS PORTÁL MŰHELY PORTÁL

Termék- és törzsadatok kezelése Szerszámkivétel és szerszám-visszaraktározás

Termékkészletek kezelése Fogyóeszközök feltöltése

Hozzáférések kezelése Új termékek beraktározása

Sokoldalú kiértékelési lehetőségek Kifutó termékek kiraktározása

Beszállító-menedzsment Készlet összehangolása/leltár

A rendelésekhez kapcsolódó igények kezelése Hibás könyvelések sztornózása

Strukturált felhasználókezelés

EGYEDI IGÉNYEKHEZ ILLESZKEDIK.  
MINDIG RENDELKEZÉSRE ÁLL. TRANSZPARENS.

A Walter Toolstation szerszámkiadó-rendszerrel minden olyan 
szerszámot megbízhatóan kézben tud tartani, amelyre az 
alkalmazási köréhez szükség van – napi 24 órában, egyedileg 
konfigurálható módon és transzparensen!

 – Fogyási adatok
 – Készletre vonatkozó adatok
 – Megrendelési igények

Szükség esetén minden Walter Toolstation szerszámkiadó-rend-
szer sorba kapcsolható és központilag vezérelhető. A szekrénye-
ket választhatóan különböző helyzetekben lehet üzemeltetni a 
termelésben. Ez növeli a hatékonyságot, mert minimalizálhatók 
az utak. A szerszámkiadó-rendszerek további előnyei: a felépíté-
sük funkcionális és a hardver és a szoftver karbantartásbarát.

_WALTER TOOLSTATION

Így néz ki a modern 
szerszámmenedzsment

ÁLTALÁNOS ELŐNYÖK

 – A szerszámkészletek csökkentése
 – Mindig rendelkezésre álló termelő-
eszközök

 – Elkerülhetők a téves többletrendelé-
sek, így eltűnnek a fiókban kallódó 
felesleges szerszámok

 – Kevesebb állásidő
 – Rövidebb utak a raktár és a gép 
között

SZERSZÁMMENEDZSMENT 
A GYÁRTÁSBAN

SZERSZÁMMENEDZSMENT 
A GYÁRTÁSBAN

SZERVER

SZERVER



Öt különböző rekesz-alapterület

A rekeszek méretei szabadon konfigurálhatók  
és egyszerűen adaptálhatók

Vonalkódolvasó (integrálva)

RFID-olvasókészülék (opcionális)

Egyes rekeszek reteszelése

Maximum 987 raktárhely

Nagyméretű 19” érintőképernyő

Gyorsan és egyedileg illeszthető az Ön szerszámportfóliójához

Max. kiadási idő 10 másodperc

Utánköszörülést igénylő szerszámok kezelése

A dolgozó ki tudja venni, valamint vissza is tudja adni a szerszámokat

Kölcsönszerszámok és mérőeszközök kezelése

Nyitott raktárak kezelése kulcsmenedzsmenttel együtt

_KARUSSZEL RENDSZERŰ SZERSZÁMKIADÓRENSZER 

Walter Toolstation C-Line – 
jól illeszthető & agilis

TOOLSTATION C-LINE – ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Váltólapkák   

Tömör keményfém szerszámok   

Szerszámtartó   

Mérőeszközök   

Tartozékok   

SZVF – személyi védőfelszerelések    

Ellenőrzési szint  

Adagolási mennyiségek  

Cikkpozíciók száma   

Rekeszkonfiguráció egyedi konfigurálási lehetőségek   



Walter AG

Derendinger Straße 53, 72072 Tübingen
Postfach 2049, 72010 Tübingen
Németország

walter-tools.com

Walter Hungária Kft.
Budapest, Magyarország
+36 1 464 7160, service.hu@walter-tools.com
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