Egyszerű folyamatok
Logisztikai megoldások
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Egyszerűen hihetetlen
A veszteség mindenhol jelen van
Az ipari termelés modern világában egyre nagyobb szerepet kap a vállalaton belüli hatékonyság növelése. A hatékonyságnövelő
intézkedések azonban gyakran csak a direkt termelési területekre fókuszálnak, pedig az úgynevezett indirekt területek nem
hatékony működése is jelentős többletköltséget jelenthet. Az itt felhasznált eszközök gyakran nagy forgássebességű, de kis értékű
eszközök, melyek cégen belüli logisztikája (beszerzés, raktározás, eszközkiadás, készletmenedzsment) jelentős belső erőforrásokat
köt le és legtöbb esetben felhasználásuk ellenőrzése, illetve költséghelyenkénti nyilvántartása sem megoldott.

A Lean veszteség 7 típusa
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Bonyolult folyamatok

5 Ellenőrzés és javítás

A tényleges veszteség a hibás vagy nem
felhasználható termék előállítása során keletkezik,
mivel a gyártási folyamatot újra el kell végezni,
ami plusz ráfordításokat igényel. Ezen kívül, a hiba
feltárása sem értékteremtő munkafolyamat.

Egy tipikus példa a felesleges folyamatokra a
többszintű engedélyeztetési eljárás a kis értékű
eszközök beszerzésénél. Ebben az esetben nagyobb
a ráfordítás mint szükséges.

2

Magas készlet

3

Hosszú utak

A magas árukészlet magas tőkeköltséget von maga
után és növeli a tárolási költségeket. Ezen kívül,
gyakran biztonsági készletre is szükség van, hogy
ne legyen fennakadás a többi folyamatban.

A feleslegesen megtett hosszú utak csökkentik a
termelékenységet. Ilyen például a központi raktárba
megtett út, mivel a szükséges eszközök nincsenek
a közelben.

4 Várakozás

A várakozási idő, az az idő amikor az alkalmazott
leállásra kényszerül és nem tud értékteremtő munkát
végezni. A várakozási idő oka az anyaghiány vagy a
be nem fejezett termelési lépések.
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6 Anyagmozgatás

Azt az anyagmozgatást tekintjük veszteségnek, amely
több mint az a minimális mozgatás, amire a termelés
fenntartásához feltétlenül szükség van. Ilyen veszteség
lehet az anyagok komissiózása és számolása is.
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Ki nem használt potenciál
Ilyen típusú veszteség lehet, például ha a képzett
munkaerő a képzettségénél alacsonyabb színvonalú
tevékenységet kell végezzen.

Egyszerű ellensúlyozás
Az optimalizálás három mozgatórugója
Adminisztrációs költségek csökkentése
Az adminisztrációs költségekkel együtt értékes
munkaidő-veszteség is keletkezik. A Haberkorn
Fairtool szakszerű tanácsadással és magas szintű
technológiai fejlesztésekkel segít Önöknek folyamataik
egyszerűsítésében és automatizálásában, hogy több
erőforrást tudjanak biztosítani a ténylegesen fontos
tevékenységekhez.

Folyamatok egyszerűsítése
A nagyszámú beszállító és a sokfajta beszerzendő
eszköz olyan plusz költségeket eredményez, amely
bonyolulttá teszi a beszerzést. Ahhoz, hogy ez a
komplexitás kezelhetővé váljon, illetve csökkenthető
legyen, szükség van a termékek egységesítésére.
A Haberkorn Fairtool széles választékával segít
Önöknek költségeik optimalizálásában, folyamataik
egyszerűsítésében és ezek folyamatos működtetésében.

Ellátás biztosítása
A logisztikában az egyik legnagyobb kihívás, hogy
a szükséges alkatrészekből mindig a megfelelő
mennyiség álljon rendelkezésre, se több, se
kevesebb. A Haberkorn Fairtool segít Önöknek
a helyi készletek optimalizálásában, a rendelési
folyamat egyszerűsítésében, a szükséges termékek
utánrendelésében és rövid időn belüli kiszállításában.
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Online
H-Sidebox
termékadagoló automata

H-Save
eszközkiadó automata

H-Wear
munkaruha- és munkavédelmi lábbeli
adagoló szekrény
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shop
H-Rent
kölcsönző automata

H-Scan
online scanner

H-Scale
mérőcellás szekrény
H-Collect
visszagyűjtő automata
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Egyszerűen mindig elérhető
H-Save eszközkiadó automata
Spirális adagolórendszer termelésben használt, nagy forgási
sebességű, kis értékű eszközökhöz, melyeknek nehezen
ellenőrizhető a felhasználása, illetve raktározásuknak magas
a kezelési költsége. A kihelyezett automaták a hét minden
napján, 24 órás hozzáférést biztosítanak a rendszerben
elhelyezett eszközökhöz. Ezzel az egyszerű rendszerrel
jelentősen csökkenthető a raktárkészlet, nyomon követhető
a felhasználás, és automatizálhatóak a rendelési folyamatok.

Nagy kapacitás
600-1 500 eszköz.
50-70 féle termék.
Maximum 7 tálca.

Nyomonkövethetőség
Felhasználó nevére rögzített vételezések.
Termékkorlátozási lehetőségek csoportra,
egyénre, eszközre, időszakra.
Költséghelyenkénti rezsianyag-nyilvántartás.

Biztonságos ellátás
Felhasználáshoz optimalizált biztonságos készletszint.
Teljesen automatizált készletmenedzsment.
Dolgozók leállásának minimalizálása.
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Teljes üzemeltetési konstrukció,
akár költségmentesen is!
Keresse területi képviselőjét!

Ennyire egyszerűen működik

1

Egyszerű kivételezés
A személyes beállítású céges beléptető kártya segítségével az
Önök dolgozói bármikor ki tudják venni az automatából a számukra
szükséges és engedélyezett eszközöket. Az automata szoftvere
rögzíti a dolgozó adatait, a kivétel időpontját és a kivett termékeket.

2 Automatikus utánrendelés

A termékek kivételezési adatait az automata rendszere elmenti és
a fogyási adatokat egy GSM modem segítségével automatikusan
továbbítja a Haberkorn Fairtool-nak. Rendszerünk a beállított
készletminimun elérésekor indítja el az utántöltésre vonatkozó
megbízást.

3 Szállítás
Az utántöltési megbízások alapján történik a betöltendő készlet
komissiózása a tervezett töltés előtt egy nappal, majd a megfelelő
időben a megfelelő mennyiséget szállítjuk ki a vevő telephelyére.

4 Utántöltés
Az automaták utántöltését a Haberkorn Fairtool munkatársai
vagy a vevő dolgozói végzik, így az automatában tárolt termékek
7 nap/24 órában állnak rendelkezésre.
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Egyszerűen teljes körű

H-Sidebox nagyméretű vagy kiemelkedő fogyású
termékadagoló automata
A termelés és karbantartás részére fontos rezsianyagok
egy része fizikai jellemzőik (méretük, tömegük) miatt nem
adagolhatóak az előző oldalakon ismertetett H-Save spirálos
eszközkiadó automatából, pedig a rendelkezésre állás és
a beszerzési folyamat kiszervezése melletti felhasználás
nyomonkövethetőség ezen termékek esetében is igen fontos
egy termelő vállalatnál. Erre nyújt megoldást H-Sidebox
rendszerünk, amit vezérelhet a H-Save automata vagy saját
vezérlőegység is. Az szekrényeket és a rekesz méretet a
kívánt termékkínálathoz tudjuk optimalizálni, a termékek
mennyiségét és fogyását a vezérlőszoftver a rekeszekbe
telepített mérlegek segítségével, vagy a dolgozó által a
vételezéskor beütött darabszám alapján tartja nyilván.

Nagy kapacitás
Akár 30 kg áru rekeszenként.
A termékek mérete szerint konfigurálható, 80 cm maximális
magasságú rekeszek.

Nyomonkövethetőség
Felhasználó nevére rögzített vételezések
Termékkorlátozási lehetőségek csoportra, egyénre, eszközre, időszakra
Költséghelyenkénti rezsianyag-nyilvántartás

Biztonságos ellátás
A nagy kapacitásnak köszönhető biztonságos készletszint.
Törékeny termékek biztonságos tárolása és adagolása.
Gyors vételezési idő, minimális dolgozói időkiesés.
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Ennyire egyszerűen működik

1

Dolgozói azonosítás
A dolgozó saját belépőkártyájával azonosítja magát a vezérlőegység
kártyaolvasójának segítségével. Előre beállítható az egyes dolgozók
számára elérhető termékek köre, így munkatársai csak a számukra
szükséges termékekhez férhetnek hozzá.

2 Termék kivétele

A termékek az azokat tartalmazó rekesz ajtaján szereplő háromjegyű
kóddal választhatók ki. A mennyiség megadása után (amennyiben a
rekeszben lévő termékre jogosult) az ajtó kinyílik és a termék kivehető.
A rekesz ajtaját a termék átvételét követően vissza kell zárni.

3 Automatikus utánrendelés

A termékek kivételezési adatait az automata rendszere elmenti és
a fogyási adatokat egy GSM modem segítségével automatikusan
továbbítja a Haberkorn Fairtoolnak. Rendszerünk a beállított
készletminimum elérésekor automatikusan indítja az utántöltést.

4 Utántöltés

Az automaták utántöltését a teljes üzemeltetési konstrukcióban
a Haberkorn Fairtool munkatársai végzik, így a H-Sidebox
automatában tárolt termékek a hét minden napján folyamatosan
rendelkezésre állnak.
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Egyszerű igénylés

H-Wear munkaruha- és védőcipő-adagoló automata
Évente egyszeri ellátástól eltekintve az év közbeni munkaruha-felhasználás nyomonkövetése legtöbb termelő vállalatnál nem,
vagy csak rendszeren kívül megoldott, ezért a tényleges kihordási időt sem lehet nyilvántartani, mivel a pótlás oka és pontos
időpontja nem kerül rögzítésre. Az időszakos pótlás emiatt nehezen kalkulálható, ami gyakran hosszú várakozási
időhöz vezet, és a nehezen tervezhető fogyás miatt gyakori a túl-, vagy
alulkészletezés. A kihelyezett munkaruha-automaták a
hét minden napján, 24 órás hozzáférést biztosítanak a
rendszerben elhelyezett eszközökhöz.

Nagy kapacitás
Méretenként akár 10-20 termék.
Modulárisan bővíthető, akár 10 szekrénnyel is.

Nyomonkövethetőség
Felhasználó nevére rögzített vételezések.
Munkaruhakiosztási rend teljes leképzésének lehetősége.
Költséghelyenkénti munkaruha-készletnyilvántartás.

Biztonságos ellátás
Optimalizált kihordási időköz.
Biztonságos készletszint.
Teljesen automatizált készletmenedzsment.
Időszakos felvétel lehetősége vezetői engedéllyel.

10

Ennyire egyszerűen működik

1

Dolgozói azonosítás
A dolgozó azonosítja magát céges belépőkártyájával a beépített
kártyaolvasó segítségével. Az automata rendszerben a dolgozó
már a rá vonatkozó munkaruha-jogosultsági beállításokkal
rendelkezik.

2 Termék kivétele

Keresse ki az igénylendő munkaruha háromjegyű kódját a
tárolórekeszen található címke segítségével, majd gépelje be
az igénylendő eszköz kódját a vezérlőegység billentyűzetén.
Amennyiben jogosult az eszközre, úgy az igényelt eszközt
tartalmazó rekesz ajtaja kinyílik és az eszköz kivehető.

3 Automatikus utánrendelés

A termékek kivételezési adatait az automata rendszere elmenti és
a fogyási adatokat egy GSM modem segítségével automatikusan
továbbítja a Haberkorn Fairtoolnak. Rendszerünk a beállított
készletminimum elérésekor indítja el az utántöltésre vonatkozó
megbízást.

4 Utántöltés
Az automaták utántöltését a Haberkorn Fairtool munkatársai vagy
a partner dolgozói végzik, így az automatában tárolt termékek
7 nap/24 órában állnak rendelkezésre.
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Egyszerűen biztos
H-Scale mérőcellás szekrény
Szeretne hozzáférést biztosítani karbantartói számára a nap 24 órájában értékes vagy sérülékeny termékekhez? Ugyanakkor
szeretné, ha a folyamatok áttekinthetőek és egyszerűek lennének? Erre a Haberkorn Fairtool H-Scale mérőcellás szekrénye egy
innovatív megoldás. A szekrényben elegendő hely van a nagy értékű termékek tárolására, a dolgozók pedig bármikor hozzáférhetnek
a termékekhez. A szekrény chipes azonosítással működik, a termék kivételekor a rendszer automatikusan megméri a kivett
mennyiség súlyát és szükség szerint utánrendeli a Haberkorn Fairtooltól.

Tökéletes áttekinthetőség
Egyéni chipes azonosítás.
Készletkövetés súlyméréssel.
Automatikus utánrendelés minimum készlet elérése esetén.
Az üvegajtó miatt kívülről is jól látható termékek.

Biztonságos hozzáférés
Hozzáférés csak engedéllyel.
7 nap/24 órás elérhetőség.
Termékspecifikus tárolás és kiadás.
Raktár tehermentesítése és dolgozói leállások minimalizálása.

Átalakítható rendszer
Gyors készletmódosítás.
Igény szerinti mennyiségek tárolása.
Egyéni igények szerinti elhelyezés.
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Ennyire egyszerűen működik

1

Szekrény nyitása
A dolgozó azonosítja magát céges belépőkártyájával a beépített
kártyaolvasó segítségével. Ezt ellenőrzi a zárszerkezet, aztán az
ajtó automatikusan kinyílik.

2 Termékek kivétele
A dolgozó kiveszi a szükséges termékeket. A kivett mennyiség
súlya alapján a rendszer rögzíti a készletben történt változásokat,
a dolgozó adatait és a kivétel időpontját.

3 Automatikus utánrendelés
Az aktualizált készletszintet a rendszer továbbítja a Haberkorn
Fairtool felé. A minimumkészlet elérése esetén automatikusan
útánrendeli a terméket.

4 Ellátás biztosítása
A Haberkorn Fairtool a megfelelő időben kiszállítja az árut és újra
feltölti a szekrényt. Így biztosítva van a folyamatos ellátás és a
termékek mindig az Önök rendelkezésére állnak.
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Egyszerűen ellenőrzött
H-Rent kölcsönző automata többször
használatos eszközök számára
Nagyipari vállalatoknál a nagy létszámú, több műszakban dolgozó karbantartószemélyzet számára sok egyenként is nagy
értékű eszköz, gép és szerszám állhat rendelkezésre, melyek nyomon követése esetenként nehezen megoldható. Ezeknek a
nagy összértékkel bíró berendezéseknek a kontrollált és dokumentált kezelésére nyújt megoldást a H-Rent kölcsönző automata.
Az igény szerint konfigurált rekeszes rendszerben számos eszköz tárolható biztonságosan. A kölcsönzés és visszavételezés a
többi automatához hasonlóan akár egyéni jogosultsági szintekkel is szabályozható.
Tervezett feladatokhoz az egyes termékek előre foglalása is megoldható.
Minden foglalásról, kölcsönzésről és visszahozásról elektronikusan
rögzített tranzakció képződik a vezérlőszoftverben, ami az online
felületen bármikor megtekinthető és lekérdezhető. Az eszköz
visszaadásakor a dolgozó megadhatja az eszköz állapotát és
jelezheti ha az adott berendezés javításra szorul.

Nagy kapacitás
Termékméret szerint konfigurálható, 80 cm maximális
rekeszmagasság és 70 cm maximális rekeszszélesség.
Kisebb eszközökből (pl. akkus csavarbehajtó) 10 gép is befér egy
szekrénybe.

Nyomonkövethetőség
Felhasználó nevére rögzített foglalások, kölcsönzések és visszaadások.
Eszközjogosultsági lehetőségek csoportra, egyénre, eszközre, időszakra.
Az eszköz állapota megadható visszaadáskor.
(jó, hibás, felülvizsgálandó stb.)

Biztonságos ellátás
A nagy kapacitásnak köszönhetően sokféle eszköz tárolható.
Nem kell cégen belül keresgélni a dolgozóknál az eszközöket.
Gyors vételezési idő, minimális dolgozói időkiesés.
Akkumulátoros gépek töltőállomásaihoz beépíthető 230 V-os aljzat
rekeszenként.
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Ennyire egyszerűen működik

1

Dolgozói azonosítás
A dolgozó azonosítja magát céges belépőkártyájával a beépített
kártyaolvasó segítségével. Az automata felhasználóként
képes kezelni a jogosultságokat, így mindenki csak a számára
engedélyezett eszközökhöz férhet hozzá.

2 Eszköz kikölcsönzése

A dolgozó a nagyméretű érintő képernyőn kiválasztja a számára
szükséges eszközt, ahol megadja a várható visszahozatal időpontját,
majd a rekesz ajtaja kinyílik. Amennyiben másik dolgozónak lenne
szüksége ugyanerre az eszközre, akkor a kijelzőn megtekinthető,
hogy az eszköz kinél van és várhatóan meddig.

3 Eszköz visszaadása

A dolgozó azonosítja magát és a kijelzőn megjelenik a nála lévő
eszközök listája. Ebből kiválasztja a visszahozott készüléket, megadja
annak állapotát, majd a rekeszajtó kinyílik és visszahelyezhető a
berendezés. Amennyiben az eszköz hibás akkor a hibás státuszt kell
megadni, és a gépek karbantartója értesül a javítandó eszközről.

4 Kölcsönözhető eszközök karbantartása
A rendszerben rögzíthető egy vagy több „eszközkarbantartó”, aki
lehet a gépek beszállítójának képviselője vagy egy kijelölt belső
alkalmazott. A karbantartói jogosultsággal rendelkező felhasználók
értesítést kapnak, ha valamelyik általuk kezelt kölcsönözhető
eszköz hibás státuszt kap a dolgozóktól.
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Egyszerűen tudatos
H-Collect automata az elhasznált vagy
újrahasznosítható termékek gyűjtésére
Olyan - jellemzően magasabb értékű - termékek esetében ahol fontos a termék kihordási és valós elhasználódási idejének
követése, kiváló megoldást nyújt a H-Collect visszavételező automata. Az eszköz a H-Save automatákhoz kapcsolható, így a
vezérlést és a cseredarab kiadását is ez az eszköz végzi. A termékek esetében meghatározhatjuk, hogy csak visszavételezés után
legyen a dolgozó jogosult új termék felvételére. A visszavételezés során a H-Collect automata fényképet készít a visszaadott
termékről, mely ezt követően az előre meghatározott gyűjtőrekeszbe kerül. Ezzel a megoldással a visszavételezésről a kiadáshoz
hasonló elektronikus dokumentáció készül digitális fényképpel együtt. A visszavételezési tranzakciók az automata szoftverének
segítségével bármikor online nyomonkövethetők.

Nagy kapacitás
Akár 100 kg vagy több ezer termék is visszagyűjthető.
Hegesztőkesztyűből 2-300 pár, elhasznált vágótárcsából
több ezer db, légzésvédő szűrőbetétetkből több száz darabos
kapacitás.

Nyomonkövethetőség
Felhasználó nevére rögzített visszavételezések.
A rendszer követi, hogy a dolgozónál éppen mennyi még nem
visszaadott termék van.
Termékkiadási korlátozások: csak akkor vételezhető új
termék, ha visszaadásra kerül az elhasznált.
Csak visszaadási lehetőség: a dolgozó úgy is leadhat
terméket, ha nem vételez újat.

Biztonságos tárolás
Nagy kapacitásának köszönhetően ritkán kell üríteni.
Kulcsra zárt rekeszben történik a visszagyűjtés.
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Ennyire egyszerűen működik

1

Dolgozói azonosítás
A dolgozó azonosítja magát saját belépőjével a H-Save automatába
beépített kártyaolvasó segítségével. A rá vonatkozó vételezési és
visszavételezési beállítások felhasználónként előre definiálhatók.

2 Termék visszavételezése

A dolgozó az automata kezelőfelületén megadja, hogy csak visszaadni vagy
vételezni is szeretne. A H-Save automata háromjegyű termékazonosító
kódjaival meghatározza a terméket, majd a kijelzőn olvasható egyszerű
utasítások szerint megadja a visszavételezendő mennyiséget. Ekkor a
H-Collect automata rekesze kinyílik, a dolgozó pedig belerakja a terméket.

3 Dokumentálás

A rekesz ajtajának bezárása után a H-Collect automata fényképet
készít a visszaadott termékről és regisztrálja a tranzakciót,
valamint megtörténik az elhasznált anyag gyűjtőkonténerbe
történő ledobása. Ezután a dolgozó a visszaadottal megegyező
új terméket kaphat a H-Save vagy H-Sidebox automatából.

4 Kiürítési folyamat
A rekeszek ürítésére kijelölt személy a rekeszek tartalmát a
hulladékgyűjtőbe helyezi vagy további átvizsgálásra, esetleges
újrahasznosításra átadja az illetékes személynek.
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Egyszerű üzemeltetés
H-Scan online-scanner
Szeretné csökkenteni és egységesíteni a rendelendő termékek listáját? Szeretne kevesebb beszállítóval dolgozni?
A vonalkód-katalógus egy egyszerű lehetőség a beszerzendő termékek számának csökkentésére, az ideális termékválaszték
kialakítására. A legszükségesebb termékek néhány oldalon elférnek és a H-Scan online-scanner segítségével gyorsan és egyszerűen
megrendelhetőek. A H-Scannel áttekinthetővé válik a teljes rendelési folyamat. A beszállítási keretmegállapodás keretében az
online-scannert a Haberkorn Fairtool biztosítja.

Egyszerű rendszer
Nincs szükség sem PC-re, sem kiegészítő szoftverre.
Gyors és biztonságos rendelés.
Egyszerű rendelésösszesítés.

Átlátható
Automatikus ár- és készletinformációk.
Felhasználás követhetősége.
Folyamatok felügyelete.

Rugalmas
Bárhonnan, egy gombnyomással elküldhető a rendelés.
Saját QR kódot hozhat létre a Haberkorn Fairtool online shopban.
A QR kód lefényképezésével kiválaszthatja a szállítási címet, raktárhelyet,
költséghelyet.
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Ennyire egyszerűen működik

1

QR kód generálás
A H-Scan online-scannerhez szükséges saját QR kódot a Haberkorn
Fairtool e-shopjában lehet generálni. Rugalmassá válik a rendelés,
mivel a QR kód segítségével minden alkalommal kiválasztható a
megrendelő személy, a szállítási cím, a raktárhely, valamint
a költséghely.

2 Gyors és egyszerű rendelés
A H-Scan online-scannerrel leolvasható a rendelendő eszköz
vonalkódja a címkéről vagy a vonalkód-katalógusból, és egy
gombnyomással elküldhető a rendelés.

3 Biztonságos rendelés
Az online-scannerrel elküldött rendelés a továbbiakban
elektronikusan zajlik. A Haberkorn Fairtoolnál az Önök számára
készletezett termékeket előkészítik a megfelelő tároló edényekben.

4 Ellátás biztosítása
Az előkészített termékeket a Haberkorn Fairtool a megfelelő
időben kiszállítja és behelyezi a kijelölt raktári polcokra, ezzel
biztosítva az Önök folyamatos áruellátását.

19

E-beszerzés
Haberkorn Fairtool online shop
Funkciók a kényelemért
A Haberkorn Fairtool webáruházban gyorsan, egyszerűen és kényelmesen találhatja meg a keresett termékeket, regisztrált
felhasználóként pedig aktuális ár- és készletinformációkat is biztosítunk. Az ismétlődő igényekhez rendelési sablonokat hozhat
létre, valamint nyitott tételeit vagy korábbi rendeléseit is bármikor megtekintheti. Webáruházunk használatával egyszerűsítheti
beszerzéseit és csökkentheti költségeit.
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Egyszerűen Önnek
Egyéni igényekre szabva
Regisztráljon most!
Online shopunk regisztráció nélkül is böngészhető, a termékek
árát és elérhetőségét azonban csak regisztrált és bejelentkezett
felhasználók számára jelenítjük meg.
Hogyan tud regisztrálni és bejelentkezni?
•
A regisztráció és a bejelentkezés az oldal jobb felső részén
érhető el.
•
A személyre szabott árakon kívül számos funkcióval
igyekszünk megkönnyíteni beszerzési feladatait.
•
Raktáron lévő termékeink akár másnap Önnél lehetnek.

Szállítás

Rendelés
jóvágagyása

Megrendelés

Számlázás

Kedvezmények

Minden információ egy helyen
•
•
•
•
•
•
•

Fedezze fel legújabb akcióinkat és kiemelt termékeinket,
melyeket a webáruház főoldaláról azonnal elérhet.
Legfrissebb híreinkről is értesülhet az oldalakon.
Az egyes termékek alternatíváit és kiegészítőit megtalálja
a termék adatlapján.
Részletes szűrők segítségével az Önnek legmegfelelőbb
termékünket ajánljuk.
Szűrjön termékkategóriára, típusra vagy gyártóra!
Saját bevásárlólistát állíthat össze kedvenc termékeiből.
Letölthető katalógusok, gyártói prospektusok,
termékadatlapok.
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Válasszon az Ön cégére szabott szolgáltatást!
H-Save

H-Wear

H-Scale

X

X

Felhasználási terület
Nagy fogyású eszközök

X

Lassan fogyó eszközök
Termelési területre

X

Karbantartási területre
Egyéni védőeszközök,
higiéniai eszközök

X
X

X

Munkaruházat, védőcipők

X
X

X

Maró-, forgácsoló szerszámok

X

X

Kisgépek

X

X

Vágókorongok / csiszoló idomok

X

X

Kötőelemek / tömítések
Nagyméretű eszközök
Irodaszerek, jelölők

X
X

Fittingek, gyorscsatlakozók

X
X

Kézhigiénia

X

X

Ragasztók

X

X

Vegyi anyagok, sprayek

X

X
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H-Sidebox

H-Collect

H-Scan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H-Rent

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Telepítési folyamat
Tájékoztató a közös munkáról
Partner +

1

Érdeklődés, igényfelmérés, bemutatkozó látogatás.

Partner

2

Automata terméklista összeállítása, ajánlatkérés.

Partner

3

Minta beléptetőkártyák átadása.

4

Területi bejárás, térerő felmérés.

5

Termék / automata szolgáltatás árajánlatadás és
szerződéstervezet küldés.

6

Árajánlat-elfogadás, szerződés aláírása.

7

Szerződéskötés, adatkerő kiküldése.

8

Automaták rendeltetési helyének kialakítása,
kitöltött adatbekérő visszaküldése.

9

Telepítés egyeztetése, leszervezése,
automaták építése.

10

Automata telepítés.

Partner
Partner +

Partner
Partner +

2-4 hét
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