
»	 Zyskaj		kontrolę		nad		wydawaniem		produktów		
	 pracownikom

»	 Zredukuj		wydatki		na		materiały		BHP	i		inne		
	 artykuły		nawet		o		50%

»	 Zautomatyzuj		pracę		w	różnych	działów		
	 w		Twojej		firmie

APLIKACJA	IDS
»	 IDS	-	ZINTEGROWANY	
	 SYSTEM	DYSTRYBUCJI

Wraz z automatem wydającym, dostarczamy autorskie	
oprogramowanie	IDS	(Integrated Distribution System). 
Narzędzie umożliwia łatwe zarządzanie danymi oraz 
szybką komunikację między serwerem, a maszynami dys-
trybuującymi produkty. 

Aplikacja IDS pozwala wyświetlać przy użyciu przeglądar-
ki internetowej, na dowolnym urządzeniu, szczegółowe	
informacje	o	pobraniach	 i	 aktualnych	stanach	maga-
zynowych. Jest dopasowana do specyfiki i potrzeb firm, 
reprezentujących wszystkie gałęzie przemysłu. 

Połączenie oprogramowania z automatem wydającym 
zapewnia maksymalną	kontrolę	nad	zużyciem	artyku-
łów	w	firmach	produkcyjnych. W efekcie, wzrasta jakość 
pracy w działach: zakupów, produkcji, BHP i controllingu 
w magazynie oraz wśród samych pracowników.

WIELOFUNKCYJNE	
AUTOMATY	VENDINGOWE

DEDYKOWANA	APLIKACJA	IDS

DLA OSZCZĘDNOŚCI 
NA POZIOMIE NAWET 50%

zarządzanie	
poszczególnymi	produkta-
mi,	kategoriami	produk-
tów,	firmami	i	dystrybu-
torami,	pracownikami,	

kartami	RFID,	użytkowni-
kami	systemu	oraz	

maszynami

definiowanie,	
generowanie	
i	drukowanie	

dowolnych	raportów

stały	wgląd	w	stany	
magazynowe

automatyczne	
przekazywanie
	informacji	

o	stanie	systemu	
wskazanym	osobom

APLIKACJA	IDS	UMOŻLIWIA

Połączenie	automatu	wydającego	ze	zinte-
growanym	 systemem	 dystrybucji	 (aplika-
cją	 IDS),	 pozwala	 na	 całodobową	 kontro-
lę	wydań	 i	 stałą	 dostępność	 potrzebnych	
produktów.	

» Dostęp	24h/7 - wydawanie produktów niezależnie 
 od godzin pracy magazynu 

» Magazyn	pod	kontrolą - ograniczenie zapasów 
 magazynowych i dokładny monitoring przepływów  
 produktów 

» Zmniejszenie	zużycia	produktów	nawet	o	50% 
 - dzięki pełnej kontroli pobrań i możliwości ustalania  
 limitów odrębnie dla każdego pracownika 

» Natychmiastowe	generowanie	raportów - możliwość 
 tworzenia zestawień użytecznych dla działu zakupów, 
 służby BHP, controllingu i księgowości 

» Uproszczenie	organizacji	zaopatrzenia - stały dostęp 
 do aktualnego stanu magazynu 

» Oszczędność	czasu - ograniczenie do minimum 
 działań związanych z obsługą wydań 

» Brak	pomyłek - każdego produktu używają wyłącznie 
 pracownicy, zajmujący odpowiednie stanowiska 

EFEKT:	
BRAK PRZESTOJÓW 
W PRACY I OSZCZĘDNOŚCI 
NA POZIOMIE NAWET 50%

PRZYKŁADOWE	REALIZACJE

PL

P.H.M.	POLCOMM	Dariusz	Kozak
Chlewiska	100,	21-100	Lubartów

Helpdesk	-	Pomoc	Techniczna		
+48	81	855	33	43

Informacje	Handlowe	
info@polcomm.com.pl

www.polcomm.com.pl



AUTOMAT	WYDAJĄCY	D810
» REKORDOWA	POJEMNOŚĆ	
	 PRZY	MAŁYCH	WYMIARACH

PARAMETRY	TECHNICZNE

Wysokość [mm] 1915

Szerokość [mm] 805

Głębokość [mm] 790

WYMIARY	W	MM
ILOŚĆ		

KOMÓREK
A B C D

810 80 50 275 10

540 80 75 275 15

270 80 150 275 30

405 170 50 275 10

270 170 75 275 15

135 170 150 275 30

270 270 50 275 10

180 270 75 275 15

90 270 150 275 30

AUTOMAT	WYDAJĄCY	D1080
» AUTOMAT	WYDAJĄCY	
	 WSZECHSTRONNEGO	ZASTOSOWANIA

PARAMETRY	TECHNICZNE

Wysokość [mm] 1915

Szerokość [mm] 1110

Głębokość [mm] 1092

WYMIARY	W	MM
ILOŚĆ	

	KOMÓREK
A B C D

1080 80 53 437 7

720 80 80 437 11

360 80 160 437 23

540 160 53 437 7

360 160 80 437 11

180 160 160 437 23

360 240 53 437 7

240 240 80 437 11

120 240 160 437 23

AUTOMAT	WYDAJĄCY	L40
» WIELOFUNKCYJNY	AUTOMAT	WYDAJĄCY	
	 PRODUKTY	O	DUŻYCH	GABARYTACH

PARAMETRY	TECHNICZNE

Wysokość [mm] 1940

Szerokość [mm] 1020

Głębokość [mm] 600

WYMIARY	W	MM A B C

80 400 585

170 400 585

260 400 585

350 400 585

Automat	D1080	jest	sa-
moobsługową	maszyną,	
automatycznie	 wyda-
jącą	 do	 1080 różnych 
produktów.	 Oparty	 na	
zasadzie	 obrotowego 
bębna,	 umożliwia	 prze-
chowywanie	 bardzo	
dużej	 ilości	 artykułów	
na	 małej	 powierzchni.	
Intuicyjne zarządzanie 
zapewnia	ekran	z	15	do-
tykowymi	 przyciskami.	
Dzięki	 opatentowane-
mu	systemowi	skanowa-
nia	 komór, ładowanie 
produktów jest proste 
i szybkie.	Do	 automatu	
D1080,	 można	 podłą-
czyć	czytnik kodów kre-
skowych oraz	 automat	
pomocniczy	 bez	 panelu	
użytkownika.

Samoobsługowy	 au-
tomat	 L40	 pozwala	 na	
automatyczne wyda-
wanie do 40 różnych 
produktów.	 Prosta	
budowa	 umożliwia	 za-
ładowanie	 artykułów	
o	 dużych rozmiarach.	
Specjalnie	 przygoto-
wane	 otwory	 przezna-
czone	 są	 do	 wykonania	
wewnętrznej instalacji 
230V,	 zasilającej	 prze-
chowywane	 produkty.	
Bardzo łatwe zarządza-
nie automatem	 zapew-
nia	 ekran	 z	 15	 dotyko-
wymi	 przyciskami.	 Do	
maszyny	 można	 podłą-
czyć	czytnik kodów kre-
skowych	oraz	pozostałe	
automaty	 dostępne	 w	
ofercie.	 Automat	 L40S	
z	 powodzeniem	 pełni	
funkcję jednostki po-
mocniczej dla automa-
tu D540 lub D1080 lub 
S1610 oraz D810.	

Automat	 D810	 jest	 sa-
moobsługową	 maszy-
ną,	 automatycznie	 wy-
dającą	 do	 810 różnych 
produktów.	 Oparty	 na	
zasadzie	 obrotowego 
bębna,	 umożliwia	 prze-
chowywanie	 bardzo	
dużej	 ilości	 artykułów	
na	 małej	 powierzchni.	
Intuicyjne zarządzanie 
zapewnia	ekran	z	15	do-
tykowymi	przyciskami	w	
wersji	 basic	 lub	 ekran	
dotykowy	w	wersji	pre-
mium.	 Dzięki	 opaten-
towanemu	 systemowi	
skanowania	 komór,	
ładowanie produktów 
jest proste i szybkie.	Do	
automatu	D810,	można	
podłączyć	 czytnik ko-
dów kreskowych	 oraz	
automat	 pomocniczy	
bez	panelu	użytkownika.

AUTOMAT	WYDAJĄCY	F80
» AUTOMAT	SPIRALOWY	
	 DLA	NIETYPOWYCH	ROZWIĄZAŃ

Automat	F80	jest	samo-
obsługową	 maszyną,	
automatycznie	 wydają-
cą	do	80 różnych typów 
produktów.	 Oparty	 na	
wyrzutnikach,	 umoż-
liwia	 przechowywanie	
bardzo	 dużej	 ilości	 pro-
duktów	 na	 małej	 po-
wierzchni.	 Intuicyjne 
zarządzanie	 zapewnia	
ekran	 z	 15	 dotykowymi	
przyciskami.	Ładowanie 
produktów jest proste 
i szybkie.	Do	 automatu	
można	 podłączyć czyt-
nik kodów kreskowych	
oraz	 oraz	 automat	 po-
mocniczy	 bez	 panelu	
użytkownika.

PARAMETRY	TECHNICZNE

Wysokość [mm] 1915

Szerokość [mm] 900

Głębokość [mm] 895

RODZAJE	
SPRĘŻYN

POJEMNOŚĆ	
SPRĘŻYN

lewa, prawa 7

lewa, prawa 8

lewa, prawa 10

lewa, prawa 17

lewa, prawa 23

»	www.asdsystems.pl»	www.asdsystems.pl »	www.asdsystems.pl »	www.asdsystems.pl

Automat dostępny w wersji 
BASIC oraz PRO

Automat dostępny w wersji 
BASIC oraz PRO

Automat dostępny w wersji 
BASIC oraz PRO

Automat dostępny w wersji 
BASIC oraz PRO



AUTOMAT	WYDAJĄCY	D810
» REKORDOWA	POJEMNOŚĆ	
	 PRZY	MAŁYCH	WYMIARACH

PARAMETRY	TECHNICZNE

Wysokość [mm] 1915

Szerokość [mm] 805

Głębokość [mm] 790

WYMIARY	W	MM
ILOŚĆ		

KOMÓREK
A B C D

810 80 50 275 10

540 80 75 275 15

270 80 150 275 30

405 170 50 275 10

270 170 75 275 15

135 170 150 275 30

270 270 50 275 10

180 270 75 275 15

90 270 150 275 30

AUTOMAT	WYDAJĄCY	D1080
» AUTOMAT	WYDAJĄCY	
	 WSZECHSTRONNEGO	ZASTOSOWANIA

PARAMETRY	TECHNICZNE

Wysokość [mm] 1915

Szerokość [mm] 1110

Głębokość [mm] 1092

WYMIARY	W	MM
ILOŚĆ	

	KOMÓREK
A B C D

1080 80 53 437 7

720 80 80 437 11

360 80 160 437 23

540 160 53 437 7

360 160 80 437 11

180 160 160 437 23

360 240 53 437 7

240 240 80 437 11

120 240 160 437 23

AUTOMAT	WYDAJĄCY	L40
» WIELOFUNKCYJNY	AUTOMAT	WYDAJĄCY	
	 PRODUKTY	O	DUŻYCH	GABARYTACH

PARAMETRY	TECHNICZNE

Wysokość [mm] 1940

Szerokość [mm] 1020

Głębokość [mm] 600

WYMIARY	W	MM A B C

80 400 585

170 400 585

260 400 585

350 400 585

Automat	D1080	jest	sa-
moobsługową	maszyną,	
automatycznie	 wyda-
jącą	 do	 1080 różnych 
produktów.	 Oparty	 na	
zasadzie	 obrotowego 
bębna,	 umożliwia	 prze-
chowywanie	 bardzo	
dużej	 ilości	 artykułów	
na	 małej	 powierzchni.	
Intuicyjne zarządzanie 
zapewnia	ekran	z	15	do-
tykowymi	 przyciskami.	
Dzięki	 opatentowane-
mu	systemowi	skanowa-
nia	 komór, ładowanie 
produktów jest proste 
i szybkie.	Do	 automatu	
D1080,	 można	 podłą-
czyć	czytnik kodów kre-
skowych oraz	 automat	
pomocniczy	 bez	 panelu	
użytkownika.

Samoobsługowy	 au-
tomat	 L40	 pozwala	 na	
automatyczne wyda-
wanie do 40 różnych 
produktów.	 Prosta	
budowa	 umożliwia	 za-
ładowanie	 artykułów	
o	 dużych rozmiarach.	
Specjalnie	 przygoto-
wane	 otwory	 przezna-
czone	 są	 do	 wykonania	
wewnętrznej instalacji 
230V,	 zasilającej	 prze-
chowywane	 produkty.	
Bardzo łatwe zarządza-
nie automatem	 zapew-
nia	 ekran	 z	 15	 dotyko-
wymi	 przyciskami.	 Do	
maszyny	 można	 podłą-
czyć	czytnik kodów kre-
skowych	oraz	pozostałe	
automaty	 dostępne	 w	
ofercie.	 Automat	 L40S	
z	 powodzeniem	 pełni	
funkcję jednostki po-
mocniczej dla automa-
tu D540 lub D1080 lub 
S1610 oraz D810.	

Automat	 D810	 jest	 sa-
moobsługową	 maszy-
ną,	 automatycznie	 wy-
dającą	 do	 810 różnych 
produktów.	 Oparty	 na	
zasadzie	 obrotowego 
bębna,	 umożliwia	 prze-
chowywanie	 bardzo	
dużej	 ilości	 artykułów	
na	 małej	 powierzchni.	
Intuicyjne zarządzanie 
zapewnia	ekran	z	15	do-
tykowymi	przyciskami	w	
wersji	 basic	 lub	 ekran	
dotykowy	w	wersji	pre-
mium.	 Dzięki	 opaten-
towanemu	 systemowi	
skanowania	 komór,	
ładowanie produktów 
jest proste i szybkie.	Do	
automatu	D810,	można	
podłączyć	 czytnik ko-
dów kreskowych	 oraz	
automat	 pomocniczy	
bez	panelu	użytkownika.

AUTOMAT	WYDAJĄCY	F80
» AUTOMAT	SPIRALOWY	
	 DLA	NIETYPOWYCH	ROZWIĄZAŃ

Automat	F80	jest	samo-
obsługową	 maszyną,	
automatycznie	 wydają-
cą	do	80 różnych typów 
produktów.	 Oparty	 na	
wyrzutnikach,	 umoż-
liwia	 przechowywanie	
bardzo	 dużej	 ilości	 pro-
duktów	 na	 małej	 po-
wierzchni.	 Intuicyjne 
zarządzanie	 zapewnia	
ekran	 z	 15	 dotykowymi	
przyciskami.	Ładowanie 
produktów jest proste 
i szybkie.	Do	 automatu	
można	 podłączyć czyt-
nik kodów kreskowych	
oraz	 oraz	 automat	 po-
mocniczy	 bez	 panelu	
użytkownika.

PARAMETRY	TECHNICZNE

Wysokość [mm] 1915

Szerokość [mm] 900

Głębokość [mm] 895

RODZAJE	
SPRĘŻYN

POJEMNOŚĆ	
SPRĘŻYN

lewa, prawa 7

lewa, prawa 8

lewa, prawa 10

lewa, prawa 17

lewa, prawa 23
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Automat dostępny w wersji 
BASIC oraz PRO

Automat dostępny w wersji 
BASIC oraz PRO

Automat dostępny w wersji 
BASIC oraz PRO

Automat dostępny w wersji 
BASIC oraz PRO



AUTOMAT	WYDAJĄCY	D810
» REKORDOWA	POJEMNOŚĆ	
	 PRZY	MAŁYCH	WYMIARACH

PARAMETRY	TECHNICZNE

Wysokość [mm] 1915

Szerokość [mm] 805

Głębokość [mm] 790

WYMIARY	W	MM
ILOŚĆ		

KOMÓREK
A B C D

810 80 50 275 10

540 80 75 275 15

270 80 150 275 30

405 170 50 275 10

270 170 75 275 15

135 170 150 275 30

270 270 50 275 10

180 270 75 275 15

90 270 150 275 30

AUTOMAT	WYDAJĄCY	D1080
» AUTOMAT	WYDAJĄCY	
	 WSZECHSTRONNEGO	ZASTOSOWANIA

PARAMETRY	TECHNICZNE

Wysokość [mm] 1915

Szerokość [mm] 1110

Głębokość [mm] 1092

WYMIARY	W	MM
ILOŚĆ	

	KOMÓREK
A B C D

1080 80 53 437 7

720 80 80 437 11

360 80 160 437 23

540 160 53 437 7

360 160 80 437 11

180 160 160 437 23

360 240 53 437 7

240 240 80 437 11

120 240 160 437 23

AUTOMAT	WYDAJĄCY	L40
» WIELOFUNKCYJNY	AUTOMAT	WYDAJĄCY	
	 PRODUKTY	O	DUŻYCH	GABARYTACH

PARAMETRY	TECHNICZNE

Wysokość [mm] 1940

Szerokość [mm] 1020

Głębokość [mm] 600

WYMIARY	W	MM A B C

80 400 585

170 400 585

260 400 585

350 400 585

Automat	D1080	jest	sa-
moobsługową	maszyną,	
automatycznie	 wyda-
jącą	 do	 1080 różnych 
produktów.	 Oparty	 na	
zasadzie	 obrotowego 
bębna,	 umożliwia	 prze-
chowywanie	 bardzo	
dużej	 ilości	 artykułów	
na	 małej	 powierzchni.	
Intuicyjne zarządzanie 
zapewnia	ekran	z	15	do-
tykowymi	 przyciskami.	
Dzięki	 opatentowane-
mu	systemowi	skanowa-
nia	 komór, ładowanie 
produktów jest proste 
i szybkie.	Do	 automatu	
D1080,	 można	 podłą-
czyć	czytnik kodów kre-
skowych oraz	 automat	
pomocniczy	 bez	 panelu	
użytkownika.

Samoobsługowy	 au-
tomat	 L40	 pozwala	 na	
automatyczne wyda-
wanie do 40 różnych 
produktów.	 Prosta	
budowa	 umożliwia	 za-
ładowanie	 artykułów	
o	 dużych rozmiarach.	
Specjalnie	 przygoto-
wane	 otwory	 przezna-
czone	 są	 do	 wykonania	
wewnętrznej instalacji 
230V,	 zasilającej	 prze-
chowywane	 produkty.	
Bardzo łatwe zarządza-
nie automatem	 zapew-
nia	 ekran	 z	 15	 dotyko-
wymi	 przyciskami.	 Do	
maszyny	 można	 podłą-
czyć	czytnik kodów kre-
skowych	oraz	pozostałe	
automaty	 dostępne	 w	
ofercie.	 Automat	 L40S	
z	 powodzeniem	 pełni	
funkcję jednostki po-
mocniczej dla automa-
tu D540 lub D1080 lub 
S1610 oraz D810.	

Automat	 D810	 jest	 sa-
moobsługową	 maszy-
ną,	 automatycznie	 wy-
dającą	 do	 810 różnych 
produktów.	 Oparty	 na	
zasadzie	 obrotowego 
bębna,	 umożliwia	 prze-
chowywanie	 bardzo	
dużej	 ilości	 artykułów	
na	 małej	 powierzchni.	
Intuicyjne zarządzanie 
zapewnia	ekran	z	15	do-
tykowymi	przyciskami	w	
wersji	 basic	 lub	 ekran	
dotykowy	w	wersji	pre-
mium.	 Dzięki	 opaten-
towanemu	 systemowi	
skanowania	 komór,	
ładowanie produktów 
jest proste i szybkie.	Do	
automatu	D810,	można	
podłączyć	 czytnik ko-
dów kreskowych	 oraz	
automat	 pomocniczy	
bez	panelu	użytkownika.

AUTOMAT	WYDAJĄCY	F80
» AUTOMAT	SPIRALOWY	
	 DLA	NIETYPOWYCH	ROZWIĄZAŃ

Automat	F80	jest	samo-
obsługową	 maszyną,	
automatycznie	 wydają-
cą	do	80 różnych typów 
produktów.	 Oparty	 na	
wyrzutnikach,	 umoż-
liwia	 przechowywanie	
bardzo	 dużej	 ilości	 pro-
duktów	 na	 małej	 po-
wierzchni.	 Intuicyjne 
zarządzanie	 zapewnia	
ekran	 z	 15	 dotykowymi	
przyciskami.	Ładowanie 
produktów jest proste 
i szybkie.	Do	 automatu	
można	 podłączyć czyt-
nik kodów kreskowych	
oraz	 oraz	 automat	 po-
mocniczy	 bez	 panelu	
użytkownika.

PARAMETRY	TECHNICZNE

Wysokość [mm] 1915

Szerokość [mm] 900

Głębokość [mm] 895

RODZAJE	
SPRĘŻYN

POJEMNOŚĆ	
SPRĘŻYN

lewa, prawa 7

lewa, prawa 8

lewa, prawa 10

lewa, prawa 17

lewa, prawa 23
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Automat dostępny w wersji 
BASIC oraz PRO

Automat dostępny w wersji 
BASIC oraz PRO

Automat dostępny w wersji 
BASIC oraz PRO

Automat dostępny w wersji 
BASIC oraz PRO



AUTOMAT	WYDAJĄCY	D810
» REKORDOWA	POJEMNOŚĆ	
	 PRZY	MAŁYCH	WYMIARACH

PARAMETRY	TECHNICZNE

Wysokość [mm] 1915

Szerokość [mm] 805

Głębokość [mm] 790

WYMIARY	W	MM
ILOŚĆ		

KOMÓREK
A B C D

810 80 50 275 10

540 80 75 275 15

270 80 150 275 30

405 170 50 275 10

270 170 75 275 15

135 170 150 275 30

270 270 50 275 10

180 270 75 275 15

90 270 150 275 30

AUTOMAT	WYDAJĄCY	D1080
» AUTOMAT	WYDAJĄCY	
	 WSZECHSTRONNEGO	ZASTOSOWANIA

PARAMETRY	TECHNICZNE

Wysokość [mm] 1915

Szerokość [mm] 1110

Głębokość [mm] 1092

WYMIARY	W	MM
ILOŚĆ	

	KOMÓREK
A B C D

1080 80 53 437 7

720 80 80 437 11

360 80 160 437 23

540 160 53 437 7

360 160 80 437 11

180 160 160 437 23

360 240 53 437 7

240 240 80 437 11

120 240 160 437 23

AUTOMAT	WYDAJĄCY	L40
» WIELOFUNKCYJNY	AUTOMAT	WYDAJĄCY	
	 PRODUKTY	O	DUŻYCH	GABARYTACH

PARAMETRY	TECHNICZNE

Wysokość [mm] 1940

Szerokość [mm] 1020

Głębokość [mm] 600

WYMIARY	W	MM A B C

80 400 585

170 400 585

260 400 585

350 400 585

Automat	D1080	jest	sa-
moobsługową	maszyną,	
automatycznie	 wyda-
jącą	 do	 1080 różnych 
produktów.	 Oparty	 na	
zasadzie	 obrotowego 
bębna,	 umożliwia	 prze-
chowywanie	 bardzo	
dużej	 ilości	 artykułów	
na	 małej	 powierzchni.	
Intuicyjne zarządzanie 
zapewnia	ekran	z	15	do-
tykowymi	 przyciskami.	
Dzięki	 opatentowane-
mu	systemowi	skanowa-
nia	 komór, ładowanie 
produktów jest proste 
i szybkie.	Do	 automatu	
D1080,	 można	 podłą-
czyć	czytnik kodów kre-
skowych oraz	 automat	
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nik kodów kreskowych	
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PARAMETRY	TECHNICZNE

Wysokość [mm] 1915

Szerokość [mm] 900

Głębokość [mm] 895

RODZAJE	
SPRĘŻYN

POJEMNOŚĆ	
SPRĘŻYN

lewa, prawa 7

lewa, prawa 8

lewa, prawa 10

lewa, prawa 17

lewa, prawa 23
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»	 Zyskaj		kontrolę		nad		wydawaniem		produktów		
	 pracownikom

»	 Zredukuj		wydatki		na		materiały		BHP	i		inne		
	 artykuły		nawet		o		50%

»	 Zautomatyzuj		pracę		w	różnych	działów		
	 w		Twojej		firmie

APLIKACJA	IDS
»	 IDS	-	ZINTEGROWANY	
	 SYSTEM	DYSTRYBUCJI

Wraz z automatem wydającym, dostarczamy autorskie	
oprogramowanie	IDS	(Integrated Distribution System). 
Narzędzie umożliwia łatwe zarządzanie danymi oraz 
szybką komunikację między serwerem, a maszynami dys-
trybuującymi produkty. 

Aplikacja IDS pozwala wyświetlać przy użyciu przeglądar-
ki internetowej, na dowolnym urządzeniu, szczegółowe	
informacje	o	pobraniach	 i	 aktualnych	stanach	maga-
zynowych. Jest dopasowana do specyfiki i potrzeb firm, 
reprezentujących wszystkie gałęzie przemysłu. 

Połączenie oprogramowania z automatem wydającym 
zapewnia maksymalną	kontrolę	nad	zużyciem	artyku-
łów	w	firmach	produkcyjnych. W efekcie, wzrasta jakość 
pracy w działach: zakupów, produkcji, BHP i controllingu 
w magazynie oraz wśród samych pracowników.

WIELOFUNKCYJNE	
AUTOMATY	VENDINGOWE

DEDYKOWANA	APLIKACJA	IDS

DLA OSZCZĘDNOŚCI 
NA POZIOMIE NAWET 50%

zarządzanie	
poszczególnymi	produkta-
mi,	kategoriami	produk-
tów,	firmami	i	dystrybu-
torami,	pracownikami,	

kartami	RFID,	użytkowni-
kami	systemu	oraz	

maszynami

definiowanie,	
generowanie	
i	drukowanie	

dowolnych	raportów

stały	wgląd	w	stany	
magazynowe

automatyczne	
przekazywanie
	informacji	

o	stanie	systemu	
wskazanym	osobom

APLIKACJA	IDS	UMOŻLIWIA

Połączenie	automatu	wydającego	ze	zinte-
growanym	 systemem	 dystrybucji	 (aplika-
cją	 IDS),	 pozwala	 na	 całodobową	 kontro-
lę	wydań	 i	 stałą	 dostępność	 potrzebnych	
produktów.	

» Dostęp	24h/7 - wydawanie produktów niezależnie 
 od godzin pracy magazynu 

» Magazyn	pod	kontrolą - ograniczenie zapasów 
 magazynowych i dokładny monitoring przepływów  
 produktów 

» Zmniejszenie	zużycia	produktów	nawet	o	50% 
 - dzięki pełnej kontroli pobrań i możliwości ustalania  
 limitów odrębnie dla każdego pracownika 

» Natychmiastowe	generowanie	raportów - możliwość 
 tworzenia zestawień użytecznych dla działu zakupów, 
 służby BHP, controllingu i księgowości 

» Uproszczenie	organizacji	zaopatrzenia - stały dostęp 
 do aktualnego stanu magazynu 

» Oszczędność	czasu - ograniczenie do minimum 
 działań związanych z obsługą wydań 

» Brak	pomyłek - każdego produktu używają wyłącznie 
 pracownicy, zajmujący odpowiednie stanowiska 

EFEKT:	
BRAK PRZESTOJÓW 
W PRACY I OSZCZĘDNOŚCI 
NA POZIOMIE NAWET 50%

PRZYKŁADOWE	REALIZACJE

PL

P.H.M.	POLCOMM	Dariusz	Kozak
Chlewiska	100,	21-100	Lubartów

Helpdesk	-	Pomoc	Techniczna		
+48	81	855	33	43

Informacje	Handlowe	
info@polcomm.com.pl

www.polcomm.com.pl
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