Papirløs distribusjon av varer i farge
Toolbox har utviklet og implimentert distribusjons systemer
over hele verden siden 1996.

MATRIX
mer fleksibilitet for din
pakking

dispoTool er den perfekte løsningen for effektiv papirløs
distribusjon av produkter. dispoTool - det papirløse
distribusjons systemet for varer er en viktig modul for den
effektive leverings kjeden.

MATRI

X

opp til 7
linjer

Du kan enkelt optimalisere og rasjonalisere ditt
distribusjonssystem med dispotool.
Bilder fra to av våre tilfredse kunder:

Portland French Bakery, Portland USA

Matrix har opp til 7 fargede linjer, selvfølgelig inkludert et
eget felt hvor kundens navn eller produkt legges inn. Nye
applikasjoner er fargene blå og hvit. Dette gjør det mulig
for flere pakkere å jobbe med samme system i samme
område.

- Opp til 7 fargede linjer
- Ultra klar tekst
- Bruker Mindre energi
- Mer fleksibelt
Penam Bakery Group, Europe

Software

Den logiske handlingsplan

De ansatte som normalt jobber i distribusjons - pakke
området i et firma har ofte lite data kunnskap. Derfor
utviklet vi for dispotool en bruker interface som kan brukes
om hverandre. Bruken av programmet er meget enkelt å
lære.

Når produktene overføres fra produksjon til pakking
blir antall produserte produkter registrert inn i dispoTool.
Systemet sammenlikner antall produserte produkter opp
mot antall bestilte varer. Om det er produsert for lite vil
dispotool systemet automatisk regne om hvem som får
mindre produkter ut fra en prioriteringsliste.

Alle prosesser som finner sted i pakkingen og frem til levering vil bli logget og lagret i dispotool systemet. Sammen
med ToolBox Software systemet cabtool og tomtool blir
sporbarheten av produktene det settes krav til av internasjonale kjeder enkelt å følge
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Sporing av varer

dispoTool jobber opp mot to forskjellige distribusjons
prinsipper. Disse prinsippene kan kombineres med
hverandre helt uten grenser. For "pakk til lys" distribusjonen
vil en spesifikk plass med et display bli tildelt for hver
kunde eller rute. For pakkingen ifølge "Plukk til lys" vil en
spesifikk plass bli tildelt hvert produkt. Displayet viser
enkelt hvor mange produkter hver kunde skal motta.

