
H-Save: Avtomat 
za izdajo artiklov
Enostavno 24 ur na dan



Vedno dostopen in brez čakalnih dob - H-Save avtomat za izdajo artiklov.  
Idealen pri izdaji artiklov za delovno opremo in orodja.

Vaši zaposleni se za izdajo artikla iz avtomata prijavijo z osebno katico podjetja ali Legic 
ključkom. Artikli so varno shranjeni, medtem, ko je iskanje in izbira preprosta in traja le nekaj 
sekund. Poleg tega, modularna zasnova avtomata omogoča enostavno zamenjavo ponudbe 
artiklov.

Izkoristite napredne logistične rešitve in izberite H-Save avtomat za izdajo artiklov.

Enostaven dostop –  
kontrolirana izdaja artiklov

Samostojen sistem
Enostaven za uporabo



Prilagojeno vašim potrebam 
Individualno in neodvisno

Vedno na voljo
Zanesljivo in avtomatsko

Vse na prvi pogled
Fleksibilno in pregledno



Namestitev avtomata je tako enostavna kot njegova uporaba. Običajna električna vtičnica je vse kar 
potrebujete za normalno delovanje avtomata, povezava in izmenjava podatkov s Haberkornom je 
avtomatska. Sistem deluje povsem samostojno.

Vaše prednosti na prvi pogled
• Enostavna namestitev, potrebujete samo običajno električno vtičnico
• Varčevanje s prostorom – velik učinek z malo napora
• Široka uporaba v industriji in gradbeništvu
• VMI postopek (vendor-managed inventory) skrbi za stalno zalogo

Samostojen sistem –
enostaven za uporabo



Zagotovimo vam enostaven vmesnik za pregled in upravljanje vaših podatkov. Od pregleda podatkov o 
porabi do ustvarjanja in vzdrževanja lastnih uporabniških podatkov - popolnoma enostavno.

Poleg pregleda podatkov lahko enostavno vidite tudi stanje delovanja vseh vaših avtomatov H-Save - 
vedno imate pregled nad vsem.

Vaše prednosti na prvi pogled
• Priročno in enostavno ustvarjanje in upravljanje uporabnikov
• Hiter dostop do podatkov iz avtomata
• Možna je dodelitev stroškovnim mestom
• Pregled aktivnosti avtomata

Vse na prvi pogled – 
Fleksibilno in pregledno



Ponudimo vam točno tisto, kar potrebujete. Haberkorn vam nudi nasvete pri izbiri primernih artiklov 
za vas, glede na vaše potrebe pa določimo tudi optimalno zalogo v avtomatu. Tako vam pomagamo 
pri nemotenem delovnem procesu, saj bodo artikli vedno in takoj na voljo, dobava artiklov pa bo 
avtomatska. Če želite za vas prevzamemo tudi celotno upravljanje z avtomatom.

Vaše prednosti na prvi pogled
• Možna hitra menjava artiklov v avtomatu
• Veliko prostora za različen potrošni material
• Zelo jasna postavitev artiklov
• Podajalec artiklov napolnjen z artikli po želji kupca

Prilagojeno vašim potrebam – 
indvidualno in neodvisno



Sistem v H-Save avtomatu za izdajo artiklov skrbi za stalno zalogo artiklov tako, da so artikli, ki jih 
potrebujejo vaši zaposleni vedno na voljo - 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Vse spremembe v paleti artiklov 
shranjenih v avtomatu so povsem preproste. Na vašo zahtevo Haberkorn poskrbi tudi za polnjenje 
avtomata.

Vaše prednosti na prvi pogled
• Artikle naroča avtomat sam, ko zaloga pade pod nastavljeno mejo
• Dostop z osebno kartico podjetja / Legic ključkom
• Zanesljiva dobava zahvaljujoč partnerju z dolgoletnimi izkušnjami
• Nadzor pravilnega delovanja avtomata s strani Haberkorna

Vedno na voljo – 
zanesljivo in avtomatsko
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Enostavne funkcije
Vaši zaposleni dobijo artikle iz avtomata s pomočjo 
osebne kartice podjetja / Legic ključka. Vsi 
podatki o izdaji in času na zaposlene se beležijo 
avtomatsko. Zaposleni imajo artikle takoj na voljo.

Avtomatsko naročilo artiklov
H-Save avtomat samostojno pošlje podatke
porabe v Haberkorn, kjer se naročilo obdela in 
pripravi artikle za dostavo.

Dostava
Haberkorn vam dostavi artikle pravočasno in
v želenem času.

Vedno pripravljen
H-Save avtomat se ponovno napolni in je 
pripravljen za odvzem 24 ur na dan.
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Tako enostavno deluje
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2 Vodovodna ulica 7
SI-2000 Maribor

T 02 / 32 06 710
info@haberkorn.si

Haberkorn d.o.o. 
www.haberkorn.si 
shop.haberkorn.si


