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"Naš cilj je zagotavljanje optimalne količine materiala, na najbolj kakovosten, pravočasen in primeren
način. Novi prodajni avtomati vam omogočajo da, kar najbolje izkoristite možnost materialne oskrbe
in tako prihranite pomemben del stroškov- zdaj in v prihodnosti. Kot stranka lahko zaupate našim
rešitvam in se zanesete na nas kot na vašega partnerja."

Draga stranka,

Izdelki kot so zaščitna oprema, orodja in mašine, imajo večjo vlogo v bilanci vašega podjetja, kot si mislite. Na stroške podjetja ne
vpliva le cena materiala samega, temveč zagotovitev dobave  - ali neuspeh dobave - materiala , kar vas in vaše zaposlene stane
veliko količino denarja in časa.
Würth je specializiran za optimalno dobavo, skladiščenje in kakovost točno teh izdelkov. Lahko vam ponudi inovativne rešitve, s
pomočjo katerih bodo vaši postopki za upravljanje z izdelki še enostavnejši in učinkovitejši. Poleg teh rešitev, nudimo tudi sistem
upravljanja nabave in skladiščenja ORSY®mat kot optimalno rešitev za izdelke višje vrednosti, ki je potreben v težko določljivih
intervalih in obdobjih.
Zahvaljujoč modularni zasnovi ima ta sistem prožnost, da zagotovi avtomatizirano, jasno in pregledno dobavo izdelkov v vsakem
trenutku, z neposrednim beleženjem polnjenja zaloge po potrebi.
Svoje storitve nenhno izboljšujemo z rednimi posveti z več kot 30,000 strankami po celotni Evropi. To pomeni, da vam lahko nudimo
točno tisto pomoč, katero potrebujete za točno določene elemente.
V tej brošuri vam bomo prikazali prednosti in ugodnosti, ki jih ponuja ORSY®mat sistem avtomatskega upravljanja z artikli. Z uporabo
tega profesionalnega sistema, ki se je razvijal skozi desetletja, lahko tudi vi prihranite čas in denar.

V čast bi nam bilo svetovati in Vas podpirati.

Rainer Bürkert
Član izvršnega odbora Würth Group
Manager Würth Industrie Service
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KAJ JE ORSY®mat IN ZAKAJ GA UPORABLJATI?
ORSY® je skladiščni sistem, ki zagotavlja optimalno skladiščenje ter dobavo materiala in tako zagotavlja red  in brezskrbnost pri
vašem upravljanju z materialom. Naši ORSY®mat avtomati so na voljo v različnih izvedbah, naš inteligenten sistem avtomatskega
upravljanja z artikli pa vam zmanjša stroške nabave in skladiščenja, poveča razpoložljivost blaga in zmanjša potrošnjo izdelkov
višje vrednosti. Prednosti si oglejte sami:

Stroški:
Primer:
Ocena potreb
Nabavne zahteve
Ročna naročila
itd.
Izguba
ORSY®mat vam prihrani
čas in denar

Vrednost dobrin

Pristojbina za ORSY®mat

Vrednost dobrin

Vaši trenutni stroški

Vaši stroški z ORSY®mat

glavne prednosti

Vaši cilji

•
•
•
•

Manj stroškov zaradi:

•
•
•
•
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24-urna razpoložljivost zaloge
Celovit pregled stroškov potrošnega materiala
Maksimalna preglednost postopkov
Skladiščenje izdelkov visoke vrednosti z omejenim
dostopom
Modularna zasnova
Avtomatski vnos naročil
Zmanjšanje izgube
Izdelki vedno pri roki
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•
•
•
•
•
•
•

Racionalizacije korakov
Osredotočenja na onovne sposobnosti
Manjše obremenitve vaše nabavne službe
Zmanjšanja napak
Avtomatskih postopkov naročanja
Optimalnega upravljanja z zalogo in skladiščenjem
Decentralizirane dobave materiala in izdelkov

ORSY®mat – RAZNOLIK SISTEM
Naše ORSY®mat rešitve združujejo učinkovita, avtomatizirana naročila z visoko stopnjo prilagodljivosti vašim zaposlenim pri
skladiščenju in zagotavljanju izdelkov.
Vsak izmed sistemov vam omogoča naslednje funkcije in so prilagodljive vašim zahtevam in delovnem okolju.

Vaš prilagojen ORSY®mat — tako samostojen kot vaše potrebe
Zahtevana identifikacija za
dostop

• PIN koda

• RFID čitalci (podpiramo

Izbor artikla

• Neposredno

• Izberite artikle na
zaslonu

Avtomatsko naročanje

• Logistično optimizirano

• Internetni dostop preko mobilnega telefona, brez
dodatnih ukrepov s strani vaše IT

Preglednost

• Vsak umik je
dokumentiran

• Samodejna dodelitev na
stroškovne centre

različne komercialno dostopne)

• EAN koda
• Skenirajte EAN kodo
artiklov

• Poročanje

Raziščite več o
različnih avtomatih,
ki so na voljo za
upravljanje z artikli!
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ŠEST KORAKOV DO VAŠEGA ORSY®mat
Vaš Würth prodajno-tehnični svetovalec vam bo pomagal načrtovati izvedbo ORSY®mat, prilagojeno vašim potrebam.

TAKO ENOSTAVNO JE!
SESTAVITE SI SVOJ ORS
V SAMO 6 KORAKIH!
1.

Določite širino izdelkov
• Zberite in ocenite svoje materialne zahteve

2.

Načrtujte module

3.

Mesto namestitve avtomata

• Prilagojeno načrtovanje posameznih modulov

• Prostorske zahteve

• Lokacijsko načrtovanje

• Električna povezava
• Podatkovna povezava
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SY®MAT

6.

Upravljanje
• Poučite vaše zaposlene
• Nastavite svojo individualno konfiguracijo

4.

Vaše odobrenje

5.

Nastavitev sistema

• Odobritev proizvoda

• Postavitev modulov

• Logistični koncept

• Preverjanje kakovosti in funkcij

• Podpis pogodbe

• Začetna zaloga

• Pravice dostopa
ORSY®mat – Avtomatsko upravljanje z artikli
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ORSY®mat FUNKCIJE
Vrste dostopa
•
•
•
•

RFID kartica
PIN koda
EAN koda
Dostopne kartice po naročilu

Izbira izdelkov preko
•
•
•
•

Neposredno
Izbor na zaslonu
Čitalec EAN kod
Preko Art.-Št.:

Usvarjanje postavk
• Izberite izdelek na zaslonu
• Odčitajte črtno kodo in shranite

Prevzemanje
S strani vaših zaposlenih — ali kot dodatna storitev, ki jo nudi Würth —
z odčitavanjem EAN kod na:
• Poročilu o dostavi
• Artiklu
• Pakiranju
ali preko našega menija.

Uporabniški vmesnik
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individualna dodelitev vlog in pravic
• Italijanski
Nemški
• Madžarski
Kitajski
• Poljski
Hrvaški
• Srbski
Češki
• Španski
Danski
• Slovenski
Nizozemski
• Slovaški
Agnleški
• Švedski
Francoski

Storitve
• Podatki o naročilu, posredovani vašemu podjetju
• Technična podpora
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MAKSIMALNA PREGLEDNOST – ORSY®mat

ORSY®mat sistemi so tesno povezani z Würth Industrie Service ERP sistemom. Vse lastnosti artiklov, kot so artikel številke, imena
artiklov in slike, so zagotovljene s strani Würth IT. Kakršnakoli naročila, ki se zgodijo, se v optimalnem času prenesejo v Würth
Industrie Service ERP sistem. Vse podatke o naročanju avtomata lahko kadarkoli preprosto preverite v Würth spletni trgovini. Možna
je tudi vgradnja podatkov v vaš ERP sistem.
Možna je tudi popolnoma avtomatska in natančna dodelitev v vaše stroškovne centre.
Poročilo je avtomatsko poslano preko elektronske pošte, kar vam omogoča stalen pregled uporabe in porabe izdelkov vašega
ORSY®mat-a.
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ORSY®mat FP – AVTOMAT
ORSY®mat FP iz Würth Industrie Service vam omogoča skladiščenje in dobavo široke palete visoko-kakovostnih artiklov in
potrošnega materiala.
Sodelujemo z vami, da razvijemo prilagojen modularni avtomat, ki bo ustrezal vašemu delovnemu okolju. Vi določite področje in
vsebino sistema. Mi poskrbimo za ostalo!
Izbirate lahko med 10 tipi ORSY®mat FP z do 72 vratci za vaše posebne zahteve.

ORSY®mat FP — Zunanje dimenzijes: 60 x 200 x 56 cm (Š x V x G)
Z nadzornim
sistemom
Število predelkov
Notranje dimenzije
predelkov
Brez nadzornega
sistemas
Število predelkov
Notranje dimenzije
predelkov

1.

2. M33

65

33

8

12

4

2

6x13

12x13

6x13

12x13

24x13

24x32

4. S72

5. S36

6. S34

8. S10

7. S18

10. S5

9.
    S9

72

36

16

12

4

2

18

8

2

9

4

1

6x13

12x13

6x13

12x13

24x13

24x32

24x13

24x32

24x13

48x13

48x32

48x13

2.

ORSY®mat FP M65
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3. M27

1. M65

3.

ORSY®mat FP M33
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ORSY®mat FP M27

4.

5.

ORSY®mat FP S36
S36 dodatni modul

ORSY®mat FP S72
S72 dodatni modul

8.

7.

ORSY®mat FP S18
S18 dodatni modul

6.

ORSY®mat FP S34
S34 dodatni modul

9.

ORSY®mat FP S10
S10 dodatni modul

10.

ORSY®mat FP S9
S9 dodatni modul

ORSY®mat FP S5
S5 dodatni modul
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ORSY®mat HX and RT
POTISNI AVTOMAT

ROTACIJSKI AVTOMAT

ORSY®mat HX (Š x V x G)
Zunanje dimenzijes: 88 x 200 x 88 cm

ORSY®mat RT (Š x V x G)
Zunanje dimenzijes: 91.5 x 200 x 80 cm

Z nadzornim sistemom

Brez nadzornega sistema

Avtomat, ki temelji na potisnem špiralu, je bistvenega pomena
za vaš avtomatiziran sistem. So idealna rešitev za izdajanje
enojnih enot pogosto zahtevanih artiklov in osebne zaščitne
opreme.

Z nadzornim sistemom

Brez nadzornega sistema

Avtomat je primeren za varno izbiranje enojnih artiklov ali večih
artiklov, pakiranih v enem pakiranju. Uporabnik lahko izbira
med majhnimi in srednje velikimi artikli, npr.: vrtalniki, nastavki
za vijačenje, brusne plošče,...

Glavne prednosti

Glavne prednosti

• Posamezni artikli, izdani z razdrtjem pakiranja,
npr.: delovne rokavice s pakirno enoto (PE) 6
parov: Po izdaji  šestih parov rokavic, kontrolni
sistem zazna, da je bila dosežena PE in ponovno
naroči izdelek.

• Nastavitev avtomata se lahko izvede posebej za
vaše potrebe, odvisno od velikosti zahtevanega
izdelka in potreb.

• Prilagodljiva količina in velikost špiral omogoča
skladiščenje in izdajo različnih artiklov.

• Možne so različne možnosti vseh stopenj.
Nudimo vam največjo možno prilagodljivost
vašim zahtevam in potrebam

• V enem modulu lahko skladiščite do 48 različnih
izdelkov.
• Do 1200 enot
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• Brez poseganja v strankino omrežje.

• 4 do 48 predelkov / stopnjo.
• V enem modulu lahko skladiščite do 384  artiklov.

ORSY®mat HX and RT – PRILOŽNOSTI
Naši avtomati so izdelani tako, da so prilagojeni vašim potrebam v zvezi z izbrano paleto izdelkov, velikostjo artiklov in količinskimi
zahtevami. Naše avtomate lahko brez težav vključite v svoj sistem za upravljanje z artikli, pri čemer ni potrebe po restrukturiranju
notranjih operacijskih procesov.
Različni modeli potisnih ali rotacijskih avtomatov so primerni za naslednje skupine izdelkov:
• Osebna zaščitna oprema, kot so rokavice in zaščitna očala
• Orodja in izvijači
• Rezervni deli in baterije
• Rezne plošče in drugi izdelki za obdelavo materiala
• Gradbeni material in čopiči
• In veliko več
Obstajajo različne vrste
Špiralo:

Polja:

Špiralo s pol obratom

Polje z 48 predeli

Špiralo z enojnim obratom

Polje s 24 predeli

Špiralo z dvojnim obratom

Polje z 12 predeli
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ORSY®mat – OSNOVA ZA NADALJNJE SISTEMSKE REŠITVE
ORSY®mat je bil razvit s strankami, za stranke!
Ta modularni sistem je narejen iz modulov, ki jih je mogoče sestaviti v poljubne kombinacije. Izpolnjuje posebne zahteve vsakega
podjetja in strokovnega oddelka.
Sistem naročanja avtomatsko naroči vzete artikle. To je najboljša rešitev za izdelke z visoko vrednostjo, katere uporabljamo - ali
ne uporabljamo - redno: nudi preprosto upravljanje in, brez vloženega posebnega truda vaše notranje službe, polno zanesljivost
in preglednost postopkov.
Preberite več o posameznih možnostih, ki jih ponuja ORSY®mat, od celovitih sistemov za skladiščenje artiklov do upravljanja z
orodji in osebno zaščitno opremo.

Upravljanje z nevarnimi snovmi
Upravljanje z nevarnimi snovmi s strani Würth-a olajša
izpolnjevanje tekočih zakonskih zahtev.
•
•
•
•
•

Varno ravnanje z nevarnimi snovmi
Zmanjšanje potencialne nevarnosti
Hitro izvrševanje veljavne zakonodaje
"Online" in vedno posodobljen
Ena kontaktna oseba

Napotki za pravilno zaščito in nego rok
Najdite prave rokavice za vsako področje uporabe, ki je
individualno prilagojen potrebam vaših zaposlenih, tako da
so primerno opremljeni za vsako situacijo.
• Zaščita zaposlenih
• Preglednost
• Pravilna nega pred, med in po delu
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Würth spletna trgovina
Za zanesljivo dostavo, je naša spletna trgovina odprta 24 ur in
nudi celoten obseg več kot 100.000 artiklov, izjav o skladnosti,
navodil, informacijskih listov, varnostnih listin. Je elektronski
katalog in sistem naročanja Würth Industrie Service.
Odkrijte široko paleto artiklov v ponudbi - obiščite spletno
trgovino zdaj: http://eshop.wuerth-industrie.com

ORSY®čitalec
Ustvarite pravo povezavo! Izkoristite široko paleto aplikacij in
storitev, kot je naš čitalec za avtomatsko sledenje in naročanje
artiklov:
•
•
•
•

Preposto odčitavanje z ročnim optičnim čitalcem
Avtomatizirano naročanje preko spletne trgovine
Samodejna dodelitev stroškovnega centra
Popis

Würth aplikacija
Würth app omogoča skeniranje črtnih kod na vaših pakiranjih
artiklov- za preprosto naročanje ali dostop do uporabnih
informacij in listin o izdelku.
Vse, kar potrebujete, je pametni telefon z brezplačno aplikacijo
in prijavo v našo spletno trgovino.
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WUERTH d.o.o.,
Brodišče 25
1236 Trzin, IOC Trzin
Slovenija
Tel.: 01 530 57 80
Fax.: 01 530 57 90
info@wuerth.si
www.wuerth.si

© by Wurth d.o.o. Slovenija
Tiskano v tiskarni Grafika Zlatečan d.o.o.

Slike so zgolj informativne in lahko odstopajo od originala! V
brošuri navedeni tehnični podatki so informativne narave,
zato jih je potrebno pred naročilom preveriti. Pridržujemo si
tudi pravico do sprememb izdelkov zaradi tehničnih izboljšav
in razvoja. Nekatere storitve, ki so predstavljene v brošuri, na
Slovenskem trgu še niso na voljo.

