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Voorraadmanagement in realtime

®
Cutting The Edge Of Software Everyday

Software Suite

Optimalisatie
van de workflow

Automatisering, snelheid, efficiëntie: nog
nooit gezien in het magazijn

De plaatvoorraad wordt volledig geautomatiseerd in realtime
dankzij het systeem dat samenwerkt met de rest van het
beheersysteem: Dit is Libellula.STOCKER, een van de Libellula
Universe producten.
Libellula.STOCKER heeft een directe verbinding tussen de
order wachtrij en het materiaal wat al in behandeling is door
geautomatiseerd de platen te laden en ontladen.

Plaatwerk magazijn: automatische handelingen,
altijd en op ieder moment
De database die zorgt voor de kern van het systeem, bevat de locaties van alle platen in het magazijn. Libellula. STOCKER identificeert
waar de materialen zijn opgeslagen, onontbeerlijk om het proces te starten en ze uiteindelijk naar de snijmachines te sturen.

Voorraad-torens met volledig te programmeren bewegingen
Elke operator kan lades terug vinden op verschillende aan te passen lade torens. Door intuïtief de benodigde lade te selecteren, kan
de operator de locatie modificeren en in een paar klikken de rangschikking van het magazijn updaten binnen de database. Verkrijg
hierdoor de maximale controle over je materialen en voorraad.
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MEER EFFICIËNT MANAGEMENT VAN DE
VOORRAAD DOORDAT HET COMPLEET
GEAUTOMATISEERD IS

TOTALE INTEGRATIE MET ANDERE
MANAGEMENT EN SNIJSOFTWARE

Volledige integratie met Libellula.VISIO, mod.STORAGE
en de technische afdeling van het bedrijf
Zoals iedere Libellula software, integreert ook mod.STOCKER met de andere software. Aan het eind van de nesting fase en het
toepassen van de technologie, wordt de productie wachtrij samengesteld binnen Libellula.Visio en automatisch verwerkt in Libellula.
Stocker. Hierdoor wordt de productieplanning automatisch verzonden naar de technische afdeling voor de productie op een snelle
en eenvoudige manier.
Ledere keer dat het proces is afgerond of er een partij van platen opgepakt zijn om naar de snijmachines te sturen, update
.STOCKER automatisch de situatie in de gecentraliseerde voorraad door de data te delen met mod.STORAGE van Libellula.
Op deze manier is de werkplaats en de technische afdeling altijd op de hoogte en kunnen ze excellent, efficiënt en realistisch
programmeren.

Technische specificaties
Automatische handeling van het plaatwerk
Programmeer plaatwerk lades en bewegingen
Begin met snijden in de nacht
Beheer meerdere machines tegelijkertijd en update alle voorraad in het magazijn
Directe overdracht van de productieplanning van de technische afdeling en productie
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®
Industrial manufacturing control
Synergy driver for the enterprise
Optimization of business performance
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