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Mit nyújtunk Partnereinknek? 

• biztosítjuk a rezsianyagok tárolására alkalmas automatákat
• az eddigi fogyási adatok alapján pontos számítást végzünk és  
 felmérjük, hogy hány automatára van szüksége
• kimutatást végzünk, hogy milyen mértékű költségcsökkenés   
 érhető el vállalatánál a rezsianyagok tekintetében
• telepítjük az automatákat
• folyamatos készletellenőrzés mellett biztosítjuk az automaták  
 rendszeres feltöltését
• riportokat készítünk a tranzakciókról
• számlázás napi / heti / havi fogyás alapján
• a berendezések felügyelete, karbantartása
• 30-50% rezsianyag felhasználás csökkenés

A rendszer legfőbb tulajdonságai és előnyei: 

• hatékony, gyors eszközkiadási rendszer
• folyamatos eszközellátás, készlethozzáférés éjjel - nappal
• ellenőrizhető költségek
• online elérhető készletinformációk és statisztikai adatok
• adminisztrációs feladatok egyszerűsödése, megszűnése
• felhasználási mennyiség szabályozhatósága
• időmegtakarítás
• pazarlás csökkentése

A rendszer működése 

• A feltöltött automatából a dolgozók a rendszeresített  
 belépőkártyájuk segítségével bármikor eszközt vehetnek  
 ki. A tranzakció rögzítésre kerül. Név szerint tudjuk ki,  
 mikor, mit vett ki. Erről folyamatos riportokat küldünk.
• A berendezést folyamatosan utántöltjük. Az elhasznált  
 eszközöket napi / heti / havi fogyás alapján egyeztetés  
 után leszámlázzuk.

Milyen termékeket tud elhelyezni az 
automatában? 

• munkavédelem – kesztyű, füldugó, szemüveg, 
 légzésvédő eszközök
• anyagmegmunkálás – fúrók, menetfúrók,    
 megmunkáló lapkák
• kéziszerszámok – csipeszek, dugókulcsok
• vegyi termékek – ragasztók, rögzítők, sprayk
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Würth Szereléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
wuerthmat@wuerth.hu
www.wuerth.hu
Webshop:  
http://shop.wuerth.hu

A kiadványért felelős:  
Marketing Osztály
Nyomtatva: 
Magyarországon, 2011/05

Shopok:
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

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiad-
ványban megjelent termékek a ter-
mékfejlesztés során változhatnak.  
A fotók illusztráció jellegűek, 
a kiszállított áru színben és 
formában a megjelenítettől el-
térhet. 
A kiadványban megjelent nyom-
dai hibákért felelősséget nem 
vállalunk.

Kérem, vegyék fel velem a kapcsolatot a rendszer részletes 
ismertetése érdekében.

Szívesen részt vennék személyesen egy 
rendszerbemutatón. 

Cégnév

Cím

Az Ön neve

Telefon

E-mail

Töltse ki és faxolja el:
23/418-137
vagy küldje el: 
wuerthmat@wuerth.hu 
e-mail címre


