
Vedno na voljo 
Izdelki v H-Scale omari 
s tehtalnimi celicami



Enostavna, udobna in varna oskrba – vse to in še veliko več vam nudi Haberkornova H-Scale 
omara s tehtalnimi celicami. Fleksibilno in individualno skladiščenje izdelkov zagotavlja 
optimalno razpoložljivost in izdajo izdelkov. 

Dostop do izdelkov omogoča enostaven postopek v le nekaj sekundah in zagotavlja popolno 
preglednost. Popolnoma avtomatičen proces zmanjša čas poti in tudi čas čakanja ter prepreči 
izgubo materiala, kar seveda pomeni zmanjšanje stroškov. 

Odločite se za Haberkornovo H-Scale omaro s tehtalnimi celicami in izkoristite moderno 
tehniko ter izkušnje zanesljivega partnerja. 

Enostavno varno –
Rešitve oskrbe za najvišje zahteve

Zanesljiva rešitev
Lahko gre še enostavneje?



Popolnoma prilagojeno vašim zahtevam
Kako to omogočimo?

Avtomatizirano in zanesljivo
Kako to zagotovimo?

Vse na en pogled
Kako obdržimo preglednost?



Upravljanje s H-Scale omaro s tehtalnimi celicami je zelo enostavno. Že postavitev naprave je zelo 
enostavna in hitra, saj je potreben le priključek na električno energijo. Vse ostalo za izmenjavo podatkov 
s Haberkornom je že integrirano v napravi.

Prednosti:
• Enostavna priključitev na navadno vtičnico
• Prostorsko varčen sistem – visoka efektivnost na majhnem prostoru 
• Zanesljiva rešitev 
• Haberkorn zagotavlja neprekinjeno oskrbo in zalogo z VMI-procesom (vendor-managed inventory)

Zanesljiva rešitev –
prostorsko varčno in enostavno



Spletna trgovina Haberkorn vam nudi možnost, da ste neodvisni in fleksibilni, saj z vašimi podatki 
upravljate sami – od uporabniških dovoljenj, podatkov o porabi, do pregleda zaloge. S tem je 
zagotovljena popolna fleksibilnost in preglednost. 

Prednosti:
• Z enim dostopom upravljate vse podatke
• Pregled zaloge v realnem času
• Preprosta dodelitev stroškovnega mesta
• Enostaven pregled vseh Haberkornovih sistemov na enem mestu

Vse na en pogled –  
fleksibilno in pregledno



Omaro s tehtalnimi celicami napolnimo po meri, z izdelki ki ste jih izbrali vi - popolnoma individualno. 
Tako poskrbimo, da ste vedno preskrbljeni z izdelki, ki jih potrebujete. Količina izdelkov je vedno 
optimalna – ne preveč, ne premalo. Z veseljem prevzamemo za vas tudi proces oskrbe. 

Prednosti
• Polnjenje omare s tehtalnimi celicami z izdelki, ki so prilagojeni za potrebe kupca
• Prostor za veliko izdelkov vseh vrst, tudi lomljive in večje izdelke
• Po želji lahko za dostop do omare uporabljate čipe
• Možna hitra prilagoditev in zamenjava izdelkov v omari

Popolnoma prilagojeno vašim zahtevam – 
individualno in neodvisno



Preizkušeno, varno in kljub temu individualno: vse to je mogoče s H-Scale omaro s tehtalnimi 
celicami. Haberkorn na vašo željo tudi skrbi za redno zalogo in skrbi za sistem, tako da je vaš delovni 
proces neprekinjen. Z rednimi posodobitvami programske opreme je vaša naprava vedno na tekočem. 
Odvzem izdelka je možen 24 ur na dan, 7 dni v tednu. 

Prednosti
• Avtomatizirano ponovno naročilo izdelkov
• Skladiščenje z varnim dostopom
• Haberkorn spremlja funkcionalnost naprave
• Haberkorn nudi oskrbo in upravljanje z napravo

Avtomatizirano in zanesljivo –  
stabilno in moderno
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Odprite omaro
Uporabnik se pri vsakem odvzemu identificira s 
svojim čipom ali kartico. Tega sistem preveri in 
omara se avtomatsko odpre.

Vzemite izdelke
Uporabnik vzame potrebne izdelke. Zabeleži se 
sprememba zaloge, podatki o uporabniku in čas. 
S tem je zagotovljena optimalna preglednost.

Avtomatsko naročanje izdelkov
Zaloga se prepozna s tehtalnimi celicami in pošlje 
v sistem Haberkorn. Ko je dosežena definirana 
najmanjša količina zaloge se sprosti avtomatsko 
naročilo izdelkov. 

Zagotovitev oskrbe
Haberkorn vam izdelke pravočasno dostavi in 
napolni omaro s tehtalnimi celicami. S tem je 
zagotovljena neprekinjena oskrba z izdelki.
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Tako enostavno deluje
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