BIZTONSÁG
A C-TERMÉKMENEDZSMENTBEN

HASZNÁLJA KI A WÜRTH INDUSTRIE
LEHETŐSÉGEIT!
Igazodva a nemzetközi partnerkapcsolatok követelményeihez a Würth Industrie Service GmbH & Co. KG létrehozta az egész világra
kiterjedő hálózatát, amelynek súlypontja Európa, Észak-Amerika, valamint a csendes-óceáni térség. Ez a kitűnően működő hálózat képezi
a Würth-csoport nagyiparra specializálódott szegmensét.
Az Industrie-hálózatot Európában a Würth Industrie Service GmbH & Co. KG mellett még számos vállalat alkotja, amelyek Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, Ausztriában, Belgiumban, Finnországban, Nagy-Britanniában, Kelet-Európában és ezen belül
Magyarországon is igyekeznek maximálisan kielégíteni partnereink igényeit.
A Németországon kívüli hálózatépítés fő oka partnereink nemzetközi összefonódása. Vevőink nagy része több országban is képviselteti
magát termékeivel (termelésével), valamint szolgáltatásaival. Számukra kínálunk egy országhatárokon átívelő, egységes szolgáltatást a
C-termékekkel történő kiszolgálásra, amelyet Bad Mergentheim-i logisztikai központunkból működtetünk.

Célunk: optimális C-termék-szolgáltatást nyújtani partnereinknek.
Partnereinkkel a kapcsolatot területi képviselőinken keresztül tartjuk, törekedve a bizalomra, a jól működő kapcsolatra és a minél rövidebb
reakcióidők elérésére.
Több mint 1 millió árucikkel és egységes – de a vevőinkre testre szabott – C-termék-menedzsmenttel (CPS) mi bizonyulunk Önöknek a legideálisabb partnernek a kis alkatrészek kezelésére.

Éljen a moduláris logisztika előnyeivel, költségeinek csökkentése érdekében!
Biztonság a Würth Industrie-nál az Ön vállalkozása számára:
• Szakértelem a C-termékek kezelésében
• Több mint 1 milliós termékválaszték
• Moduláris C-termék-szolgáltatás
• CPS®RFID
• Helyszíni tanácsadás
• Nemzetköziség 84 országban

EURÓPAI
LOGISZTIKAI
KÖZPONT
TÖBB MINT
122 HEKTÁR
TERÜLETEN

HOGYAN MŰKÖDIK A CPS®RFID?

℅ CPS®RFID rádiófrekvenciás adatátvitel
℅ Az RFID jeladó magában fogalja az RFID-Tagot=adathordozót
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CPS®RFID előnyei
℅ Valós idejű információcsere
℅ Állandó adatáramlás
℅ Nem igényel kézi adatgyűjtést
℅ Időhatékonyság, tömeges adatbeolvasás
℅ Hatékonyabb raktár- és készletmenedzsment
℅ Magasabb szintű áruutánpótlás – Out of stocks csökkentés
℅ Készletszükségletek időbeni észlelése
℅ Az emberi hibák kiküszöbölése
℅ Alacsony karbantartási szükséglet
℅ Vészhelyzetre vonatkozó koncepció
℅ Teljes készlet nyomon követése lehetséges
℅ Pontosan lekövethető anyagáramlás
℅ Igényingadozások és igénycsúcsok észlelése

További információk a CPS®RFID témában:
www.wuerth-industrie.com

C-TERMÉKEK HATÁROK NÉLKÜL
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CPS®KANBAN - MAXIMÁLIS BIZTONSÁG A
TERMELÉS ELLÁTÁSÁBAN
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Würth polcrendszer
Az új polcok és dobozok segítségével
50%-kal kisebb területen ugyanakkora
mennyiségű kötőelem helyezhető el.

Würth tárolódoboz (W-KLT®)
A szabadalmaztatott W-KLT® segítségével
garantáljuk a lehető legjobb helykihasználást.
• Kényelmes hozzáférés
• 50%-os helymegtakarítás
• Tiszta tárolódobozok

• Átlátható tárolás
• Optimális helykihasználás
• Polcok és dobozok jelölése
• Polcok tervezése a Würth segítségével

TEGYE KANBAN-RENDSZERÉT
HATÉKONYABBÁ AZ ÚJ W-KLT® 2.0-VAL
Kereszttartó nélküli előlap,
jelzőfunkcióval:

A W-KLT® 2.0 előnyei:
• Szabad és optimalizált hozzáférés a nagy kiterjedésű keresztidom nélküli ajtón keresztül
• 2 fokozatú előlap a könnyű kivétel érdekében
• Megbízható jelző funkció ( ajtó nyitva=doboz
használatban)
• Akár 50%-kal kevesebb polc- és raktárhely igény
• Akár 50%-kal kevesebb áruszennyeződés
• Kombinálható innovatív RFID technológiával
• Három járatos méretben kapható a VDA szabványnak megfelelően
• VDA-Falt címkére felkészítve (W-KLT 3215, 4315)

Az W-KLT® 2.0 előnyei képekben:
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Kétfokozatú előlap:
• Az előlapot a ferde szögtől vízszintes helyzetig lehet állítani
• Egyszerű és kényelmes árukivétel (kényelmesebb szögben lehet a
dobozba nyúlni)
Jelzőfunkció:
• Nyitott előlap = a doboz használatban van
• Zárt előlap = a doboz küldés vagy szállítás alatt, az áru nem esik
ki vagy csúszik ki

Kombinálható a CPS® RFID modulokkal:
iShelf - iBox - iPush
Az RFID használatával a korai igényingadozások azonosíthatók és
valós időben teljesen automatikus megrendelések indíthatók.
A W-KLT® 2.0 a különböző RFID-modulok használatával KANBANrendszerben alkalmazható:
• Az ön folyamatainak megváltoztatása nélkül
• RFID-Etikett/-Transponder a dobozon
• Adatátvitel valós időben
Gyors hozzáférés gombnyomásra:
Egyetlen gombnyomással, egy kézzel nyitható. Két kattintás segítségével
majdnem vízszintes helyzetben hozható, és a C-termékek akadálymentesen, hatékonyan hozzáférhetők.

RFID adathordozó
címke
szabad
hozzáférés

A kereszttartó nélkül:
• Az ön C-termékeinek lehető legjobb elérhetősége

Minden dobozméret (2115, 3215, 4315) rendelkezik egy VDA-Falt
etikett-tartóval.

CPS®RFID MODULOK PARTNERRE SZABVA!
A Würth Industrie Service azon dolgozik, hogy minden vevői igényre a megfelelő, egyedi beszerzési megoldást találja meg maximális minőség
és ellátás biztonságával.
Fedezze fel a C-termék-ellátás új világát a CPS®RFID segítségével, amely még gyorsabb és automatizált folyamatokkal számos előnnyel bír az
Ön vállalata számára!

Az alábbiak közül melyik szabványosított CPS®RFID rendszer modul jöhet szóba
az Ön vállalatánál?

iShelf

Üres dobozok gyűjtése az intelligens polcon
• Adatátvitel az üres doboz polcra helyezésével
• Nincs szükség további helyre és polcelemre
• Több polcrendszer is vezényelhető egy polclappal

iDropbox

KANBAN-kártyák gyűjtése az iDropboxban (postaláda)
• Folyamatba épített egyszerű adatátvitel és megrendelés
• Gyorsan változtatható a raklapos KANBAN-ról az RFID KANBAN-ra
• Nagyon könnyen kombinálható más rendszerekkel

iBox

Üres dobozok gyűjtése intelligens raklapdobozban
• Folyamatba épített egyszerű adatátvitel és megrendelés
• Kapacitás 100 doboz (3215 méretből)
• Gyors átalakítás KANBAN-ról RFID KANBAN-ra
• Nem szükséges helyszíni telepítés

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT
LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA:
WWW.WUERTH-INDUSTRIE.HU

BIZTONSÁG A C-TERMÉKMENEDZSMENTBEN
Shopok:
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137
4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F + 36 52/419-618
3516 Miskolc, Pesti út 5.
T +36 46/555-325 · F +36 46/555-326
Würth Szereléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu
Webshop: http://shop.wuerth.hu
A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2013/11

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072
6728 Szeged, Dorozsmai u 6.
T/F +36 62/464-041
6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/777-277
7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent
termékek a termékfejlesztés során változhatnak.
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru színben és
formában a megjelenítettől eltérhet.
A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget
nem vállalunk.

WINWORK®
WÜRTH
INDUSTRIAL
NETWORK

