ORSY A HATÉKONY
RAKTÁROZÁSI
RENDSZER
®
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Kedves Partnerünk!
30 évvel ezelőtt ezek a polcok még egyszerű tárolóként funkcionáltak, de mára
átgondolt rendszerré váltak. Az ORSY® (ORdnung+SYstem) rendet és rendszert jelent,
mely ügyfeleink munkáját különösen rugalmas és hatékony megoldásokkal könnyíti.
Az ORSY® segíti Önt a kis méretű szereléstechnikai segédanyagok raktározásában
csakúgy, mint a készletezés, valamint a beszerzés folyamatában.
Magyarországon több mint 2.500, világszerte pedig 300.000-nél is több ügyfél használja, és bízik az
ORSY®-ban, mivel ennek segítségével optimalizálhatják a vállalati folyamataikat, ezzel időt és pénzt
takarítanak meg.
A felhasználóinkkal történő számos egyeztetés, műhelyek és raktárak elemzései mind hozzájárultak
ahhoz, hogy a Würth egy hatékony és intelligens berendezést fejleszthetett ki.
Az ORSY® programunkkal világszerte - így Magyarországon is - egy olyan rendszert kínálunk
Önnek, mely a raktár optimális berendezésétől a vonalkód olvasó segítségével történő egyszerű
megrendelésig egy professzionális megoldást jelent.
Kedves Partnerünk! Ebben a prospektusban az ORSY® programunk fontos alkotórészeit mutatjuk be
Önnek. Csökkentsék Önök is a költségeiket velünk és az ORSY®-val!
Szívélyes üdvözlettel:

Tari László
Ügyvezető igazgató
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„AZ EGÉSZ TÖBB
MINT A RÉSZEK
ÖSSZESSÉGE.”

(Arisztotelész)
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CSÚCSTERMÉKEK −
MINŐSÉGI
CSOMAGOLÁSBAN
A csúcstermékek tárolására minőségi csomagolást nyújtanak az ORSY® dobozok.
Ez a Würth saját fejlesztése. A csomagolást mi nemcsak a tartalomhoz, hanem az ORSY® polcrendszeren történő
ideális tároláshoz is méreteztük. Az ORSY® dobozok ORSY® polcrendszeren történő elhelyezésével Ön optimálisan
kihasználhatja a rendelkezésre álló helyet.

Előnyei:
• Rendkívül stabil és masszív
• Egy, a doboz anyagában kialakított csúszka biztosítja a gyors és egyszerű hozzáférést
• A doboz tetején lévő ablakon keresztül könnyedén felismerhető a termék
• Újrahasznosítható anyagból készült
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STICK&GO
AZ INTELLIGENS CÍMKE
A dobozon történő pontos árumegjelölés további előnyöket jelent. Ebben segít a visszaszedhető, öntapadós etikettel
ellátott csomagolásunk, melyen minden fontos információ duplán található meg. A Stick&Go intelligens címke ezen
előnyei például a polcrendszerek, raktárak gyors, aktuális és hibátlan megjelölését szolgálják.
A DIN szabványos kötőelemek képi megjelenítésével egy pillanat alatt felismerheti a csomagolás tartalmát és a
felületkezelés módját.

Vonalkódok az ORSY-scanhez
Vonalkód jelölés az Orsy®-scannel történő egyszerű on-line megrendeléshez
Fejforma

Képes
tartalomjelölés
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Csavarozás
Leválasztható
etikettrész
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ORSY POLCELEMEK
EGYÉNI IGÉNYEKRE
SZABVA
®

Az ORSY® polcrendszer lehetővé teszi az egyéni igényeknek megfelelő
raktározást, és a különböző szerelési és javítási segédanyagok
készletezését. Szakemberekkel közösen fejlesztettük ki a polc egyes
elemeit, melynek köszönhetően a különböző termékek tárolására optimális megoldás érhető el. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy felhasználóink
az egyéni munkakörülményeiknek megfelelő elemeket választhatnak.
• A rendelkezésre álló raktárhelyiség optimális kihasználása
• Gyors áttekinthetőség és egyszerű készletellenőrzés
• Gyors hozzáférés

ELŐNYEI:
• Helykímélő
• Időkímélő
• Költségkímélő

MÉG TÖBB IDŐT, ÉS EZZEL EGYÜTT MÉG TÖBB
KÖLTSÉGET SPÓROLHATNAK MEG, HA AZ ORSY®
RENDSZERT AZ ORSY®-SCANNEL EGYÜTT HASZNÁLJA.
A méretet és a tartalmat Ön határozza meg…

tervezés

felépítés és elhelyezés

állandó karbantartás

készletellenőrzés

… a többiről mi gondoskodunk!
Természetesen Önnel együtt tervezzük meg a méretében és funkciójában optimális ORSY® rendszert. Felépítjük a
polcot, feliratozzuk az egyes tárolási helyeket és fel is töltjük áruval. Kívánsága szerint gondoskodunk a szükséges
megrendelésről csakúgy, mint az állandó készletellenőrzésről. A polc karbantartása és tisztán tartása is a szolgáltatásunkhoz tartozik.
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REFILLOMAT =

AUTOMATIKUS ÚJRAFELTÖLTÉS =
AUTOMATIKUS SPÓROLÁS
A spray-s flakonok hatóanyaggal és sűrített levegővel való automatikus feltöltésének biztos és költségkímélő rendszere.
A flakon 7 másodperc alatt tölthető fel, melynek során 6 bar nyomás segítségével 310 ml hatóanyag kerül a dobozba.
A refillomat azt is lehetővé teszi, hogy a hatóanyagot 20 literes kiszerelésben használhassa. Ez az aerosol dobozos
kiszereléshez képest kevesebb kiadást jelent.
AZ ÚJRATÖLTHETŐ FLAKONOKKAL KIEGÉSZÍTETT REFILLOMAT-RENDSZER SZÁMOS ELŐNYT
KÍNÁL ÖNNEK:
• BIZTONSÁGOS, GYORS ÉS EGYSZERŰ HASZNÁLAT
• HATÉKONY
• KÖRNYEZETBARÁT – nem mérgező hajtógázt, hanem sűrített levegőt használ a töltés és a felhasználás során
• KEVESEBB VESZÉLYES HULLADÉK – nem keletkezik hulladék, mivel az üres spraydobozok nem
kerülnek kidobásra
• KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS – köszönhető a gazdaságosabb kiszerelésnek, a kevesebb hulla déknak
A Refillomat tehát nemcsak a hulladék-elszállítási
költségeire van pozitív hatással, hanem emellett még
a környezetünket is kíméli.
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EGYSZERŰ RENDELÉS
®
AZ ORSY -SCANNEL
Az ORSY®-scan egy modern rendelési rendszer, amely megkönnyíti a cikkadatok bevitelét és az interneten történő továbbítását. Olvassa be a vonalkódokat egy
lézer vonalkód olvasó segítségével, és gyűjtse össze a készülékben a megrendelés
adatait. Csak a számítógépbe történő beolvasás után törlődik az adattároló memóriája, így további megrendelések rögzíthetők vele. Az Online-katalógusunk kosarában
kényelmesen ellenőrizheti megrendelését, és kiegészítheti azt. Egy gombnyomással
elküldheti rendelését, mely a mi rendszerünkbe érkezve azonnal feldolgozásra kerül.
Külön igény esetén az ORSY®-scant az Ön belső folyamataihoz is beállíthatjuk, például
megrendelési költséghelyek és szállítási címek hozzáadásával.

TIPP: Ideális az ORSY -polcrendszer és a Stick&Go-címke együttes használata.
®

A megrendelés anélkül állítható össze, hogy közvetlen kommunikáció történne a raktárt kezelő kolléga és
felettese között.
ENNEK MENETE:
• A raktáros beolvassa a megrendelni kívánt termékek vonalkódját,
és megadja a kívánt mennyiséget.
• A megrendelt tételek és mennyiségek megjelennek a felettes
számítógépén, aki ezt módosíthatja. A módosítást követően
jóváhagyja a megrendelést.
• A megrendelés bekerül a Würth rendszerébe.
• Ön azonnali visszaigazolást kap a megrendeléséről.
• A Würth leszállítja az árut és feltölti a polcokat.
TOVÁBBI VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK:
• dolgozói adminisztráció
• költséghelyek hozzáadása
• szállítási cím megadása
• leltár

… ÉS ILYEN EGYSZERŰEN
MŰKÖDIK A MEGRENDELÉS:

ELŐNYEI:
• Nincs időrabló és hibalehetőségeket rejtő manuális adatfelvitel.
• A modern lézertechnológia lehetővé teszi a vonalkódok gyors,
egyszerű beolvasását, anélkül, hogy megérintené azokat.
• A sikeres beolvasási folyamatot a készülék írásban és
hangjelzéssel is megerősíti, mellyel elkerülhetőek a hibák.
• Az elemmel működő ORSY®-scan mobillá és a hálózati
áramtól függetlenné teszi Önt.
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Vonalkód beolvasása

WEBÁRUHÁZUNKON
KERESZTÜL ÖN ...

... A LEGGYORSABBAN ÉS LEGEGYSZERŰBBEN ADHATJA LE RENDELÉSÉT
Webáruházunkon keresztül elérhető a teljes megrendelési és információs rendszerünk. Bejelentkezés után az egyéni
jogosultságok szerint különböző funkciók állnak az Ön rendelkezésére, például megrendelések, ár- és készletjelentések,
költségkód szerinti rendelés és kimutatás, megrendelés jogosítás. Minden megrendelését e-mailben igazoljuk vissza.
Amennyiben Ön a megrendelését a saját vállalatirányítási rendszerébe át szeretné venni, akkor Excel formátumban
letöltheti a megrendelések adatait.

Bejelentkezés

Technikai információk
Kosár

4

A WÜRTH leszállítja az
árut és feltölti a polcokat.

3
2

Megrendelés elküldése.
Azonnali visszaigazolást
kap a megrendeléséről.

A beszkennnelt vonalkódok beolvasása a számítógépbe.
Itt még változtathatja a rendelését!
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ORSY® - A HATÉKONY RAKTÁROZÁSI
RENDSZER
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
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
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, 2016/02

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T/F +36 76/777-277
7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006
9012 Győr, Mérföldkő u. 11.
T +36 96/960-660
1037 Budapest, Bécsi út 250.
T + 1/800-8022

Cikkszám: BB71845
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.
Jogi út kizárva.

WÜRTH INNOVÁCIÓ!

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
valamint az ÉMI által bevizsgált és minősített
berendezés.

ORSY SZEKRÉNY ÉGHETŐ
FOLYADÉKOK TÁROLÁSÁRA

A 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat
4. rész II. fejezete rendelkezik éghető folyadék helyiségben való tárolásának előírásairól.
Szekrényünkben a folyadék tűzveszélyességi
fokozatától függetlenül együttesen legfeljebb
20 liter éghető folyadék tárolható!

