
H-Rent: Avtomat za najem
orodja in pripomočkov 
Enostavno uporabno



Avtomat za najem orodja in pripomočkov H-Rent lahko popolnoma prilagodite vašim potrebam, 
saj nudi prostor za najrazličnejše vrste in velikosti orodja ter drugih pripomočkov. Zaradi pregledne 
dokumentacije in rednih poročil boste vedno imeli nadzor. V vsakem trenutku boste namreč vedeli, 
katero orodje oziroma pripomoček se nahaja v avtomatu ali pa je v uporabi pri zaposlenem.

Vaše prednosti na prvi pogled
• Nadzor 24 ur na dan
• Avtomatizirana poročila o lokaciji in stanju orodja in pripomočkov
• Enostavna možnost razširitve
• Možen nadzor z inventarno številko kupca
• Pri stranki ni potrebna omrežna integracija
• Za vračila je možno določiti razloge vrnitve (poškodba, servis, potrebna kalibracija, ...)

Prilagojeno vašim potrebam –
individualno in neodvisno



Pri vsakodnevni uporabi številnega orodja in različnih pripomočkov, npr. majhnih aparatov, 
orodja ali merilnih instrumentov, je ohranjanje preglednosti zelo težavno. Posebej takrat, 
kadar jih je potrebno redno pregledovati in kalibrirati.

Avtomat H-Rent ohranja maksimalno preglednost, saj omogoča tako skladiščenje kot tudi 
izdajanje orodja zaposlenim, ko ga ti potrebujejo. Ko zaposleni orodja več ne potrebujejo, ga 
vrnejo v avtomat. Poškodovano orodje in orodje, ki potrebuje kalibracijo oziroma servis, se ob 
vrnitvi zablokira za izdajo, vi pa boste prejeli sporočilo, da so potrebni popravila oziroma kali-
bracije. Posebna delitev avtomata omogoča prostor za številne različne izdelke.

Popolen pregled - 
nad orodjem in pripomočki



do 165 različnih orodij in pripomočkov

vrteči se boben
za številno manjše orodje

enostavno upravljanje z zaslonom na dotik

Avtomat H-Rent nudi prostor za do 165 različnih orodij in pripomočkov, ter 
temelji na osnovi vrtečega se bobna. To omogoča skladiščenje visokega 
številka izdelkov na majhnem prostoru. Nudi enostavno upravljanje z 
zaslonom na dotik, preko katerega se upravljajo tudi druge dodatne 
naprave, npr. avtomat s predalčki.

Vaše prednosti na prvi pogled
• Enostavno upravljanje z zaslonom na dotik
• Na željo kupca možnost uporabe lastnih ključkov
• Kapaciteta avtomata se lahko prilagodi potrebam kupca

Visoka kapaciteta -
majhne dimenzije



do 40 različnih orodij ali naprav

izjemna globina
za orodje in naprave večjih dimenzij

Avtomat s predalčki omogoča samodejno izdajo do 40 različnih orodij 
oziroma naprav. Zahvaljujoč izjemni globini predalčkov je ta avtomat 
idealen za orodje in naprave večjih dimenzij. Upravlja se z dodatno 
upravljalno enoto ali kot dodatna naprava k avtomatu H-Rent.

Vaše prednosti na prvi pogled
• 4 različne višine predalčkov
• Kapaciteta avtomata se lahko prilagodi potrebam kupca
• Lahko je kot samostojna enota s svojo upravljano enoto ali pa 
priključena avtomatu H-Rent

Enostaven prevzem 
za orodje večjih dimenzij
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Prevzem
Vaši zaposleni dobijo orodje in pripomočke iz 
avtomata s pomočjo ključka. Sistem odklene 
predalček, odvzem pa se samodejno zabeleži v 
sistem.

Vračilo
Ko orodja in pripomočkov ne potrebujete več, jih 
vrnete v avtomat. 
Sistem zabeleži vračilo in jih označi za pregled  
oziroma za zamenjavo z novim.

Pregled 
Zahvaljujoč programski opremi za upravljanje 
v oblaku, boste ves čas vedeli, kje se orodje in 
pripomočki nahajajo. Prav tako lahko vedno 
spremljate zabeleženo stanje in jih po potrebi 
pošljete v servis oz. uredite zamenjavo.

Vzdrževanje
Pomanjkljivo orodje in pripomočki bodo v sistemu 
označeni in jih boste lahko z namenom popravila vzeli 
iz avtomata. Preizkušene oz. nove pa boste lahko 
ponovno položili v predalčke za ponovno uporabo.
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Tako enostavno deluje
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