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GENIÁLNĚ LEHKÝ 
TOOL MANAGEMENT

Kolik každoročně utratíte za ztracené nástroje, dodatečné náklady nebo jejich opravy? 

Kolik Vás stojí čas, který stráví zaměstnanci hledáním těch správných nástrojů? 

Pokud auditoři požadují okamžitou historii a umístění všech nástrojů, dokážete jim vyhovět? 

Odpověď by Vás mohla stát tisíce!  

Je na čase začít mít věci pod kontrolou.

Správa nástrojů poskytuje: 

S pomocí systému Prolog Vending můžete snadno opustit systém skladových karet na nástroje nebo metody s otevřeným 
přístupem, které ponechávají velké množství zásob a nástrojů bez kontroly a jakékoli odpovědnosti. 

• bezpečnou kontrolu široké škály nástrojů,

• zodpovědnost za drahé nástroje, které se mohou snadno ztratit,

• zvýšenou produktivitu díky snížení času stráveného vyhledáváním nástrojů, 

• záznamy pro správu kalibrací a kompletní historii činnosti podle uživatele, zakázky, oddělení, atd., 

• automatizované upozornění na prošlé zásoby, 

• přístup k aktuálním hodnotám skladových zásob z jakéhokoli síťového zařízení, přehled o aktuálních objednávkách, 
zapůjčených nástrojích, atd.,

• přístup ke skladovým zásobám 24/7, 365 dní v roce,

• automatické doplňování a objednávání, které zajišťuje plynulost dodávek nástrojů a tím maximální produktivitu,

• a mnoho dalších funkcí!
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• jednoduchý přenos dat,

• snadné propojení se stávajícími systémy,

• systémy ERP a zásobování dostávají automaticky informace o pohybech zboží,

• automatické zasílání aktualizací při změnách pracovních příkazů, čísel zakázek, změnách na odděleních, atd. 

SPRÁVA ZÁSOB POMOCÍ PŘESNÝCH A VČASNÝCH REPORTŮ 

Se systémy máte přehled, jak efektivně spravovat spotřební i opakovaně použitelné zásoby, což je umožněno pomocí nejrůznějších 
standardních nebo Vámi sestavených reportů v přehledném formátu, ke kterým máte přístup kdykoliv a kdekoliv. Vedení provozů 
stejně jako nákupní a ekonomická oddělení si mohou nastavit automatické zasílání reportů na e-mail a zlepšit tak svá rozhodování.

Správa doplňování zásob 

Systém Prolog Vending poskytuje automatickou konfiguraci doplňování, kterou přizpůsobíte jakýmkoli nákupním požadavkům, ať už 
týkajících se dodavatele, typu produktu a dokonce i stroje. 

Finanční odpovědnost

Pomocí několika kliknutí získáte kompletní přehled o všech objednávkách odeslaných ze systému Prolog Vending. Vedoucí 
a dodavatelé si mohou zobrazit souhrnné přehledy a nahlédnout do podrobnějších údajů v objednávkách a zjistit tak 
informace o množstvích, produktech či termínech.

Prolog Vending nabízí zařízení pro správu a distribuci materiálů se zabezpečeným přístupem k informacím o pohybech materiálu. 
Zabezpečení dat je v každém prostředí to nejdůležitější. 

Zásadní prvky každého zařízení 

• Zařízení poskytující snadné flexibilní řízení zásob na pracovišti.

• Špičkové systémy, které řídí příslušné výdejní zařízení, umožňují přístup k informacím a správu dat v reálném čase. 

• Vyhrazený a šifrovaný portál bezpečně izoluje komunikaci od veřejného prostoru a dalších systémů Prolog Vending.

ŠPIČKOVÉ ZABEZPEČENÍ DAT

INFORMACE PŘESNĚ TAM, KDE JE POTŘEBUJETE PŮSOBNOST A KONTAKTY

PROLOG VENDING MÁ VÍCE NEŽ 300 INSTALACÍ PO CELÉM SVĚTĚ.

LADISLAV KROBOT

LOGISTIC SYSTEM
+420 606 707 316
ladislav.krobot@dormerpramet.com

MILAN SKŘIVÁNEK

LOGISTIC SYSTEM
+420 773 079 282
milan.skrivanek@dormerpramet.com

TOMÁŠ ZBOŘIL

LOGISTIC SYSTEM
+420 724 830 031
tomas.zboril@dormerpramet.com
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ROBUSTNÍ A SPOLEHLIVÝ, KONFIGUROVATELNÝ PODLE LIBOVOLNÝCH POTŘEB S UZAMYKATELNÝMI ZÁSUVKAMI I JEDNOTLIVÝMI 
VÍKY. 

Lista LPC/LDC je nejuniverzálnější nabídka zásuvkových řešení v portfoliu, která pokrývá mnoho různých potřeb a nabízí vysoké 
množství možností konfigurace z hlediska velikosti skříně, zásuvek a přihrádek. Řada Lista podporuje vracení použitých nástrojů. 

LPC / LDC

 

Konfigurace skříně se pohybuje v rozmezí 1000, 1150 a 1450 mm na 
výšku a 717 mm na šířku.

Na výběr je celkem 6 typů zásuvek o výšce 75-300 mm a 34 velikostí 
přihrádek. Od uzamčených zásuvek, kde jsou jednotlivé přihrádky 
sestaveny pomocí přepážek, až po zásuvky s 54 uzamykatelnými 
přihrádkami. Zařízení může kombinovat uzamčené zásuvky 
i uzamčené přihrádky v jedné skříni.

Řešení lze objednat jako hlavní jednotku s ovládací skříňkou 
a vysoce kvalitní dotykovou obrazovkou, ale také jako rozšiřující 
jednotku pro připojení k jakékoliv jiné hlavní jednotce z našeho 
portfolia.

 

TX 750

NEUVĚŘITELNÁ HUSTOTA PŘIHRÁDEK  

Systém ve své nejhustší (nejmenší) konfiguraci velikosti přihrádek nabízí až 987 pozic. Patentovaný systém plastových přihrádek, 
spojený s neuvěřitelně flexibilními dvířky ve stylu tambur, dává stroji možnost prakticky eliminovat vertikální ztrátu výšky 
zásobníků, která je běžná u strojů s pevnými dveřmi.  

VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ÚDRŽBU   

Snížený počet pohyblivých částí výrazně snižuje nároky na údržbu.   
Využití dvojitého tamboru eliminuje více než 15 samostatných podsystémů a výrazně snižuje náklady na údržbu.

Řídící počítač: Procesor Intel Core i5

Dotykový displej s vysokým rozlišením a úhlopříčkou 19“ (48 cm)

Plastové příčky pro snadnou změnu konfigurace pozic

Konfigurace: až 987 SKU (jedinečných položek)

při výšce zásobníku 5 cm

Hmotnostní kapacita: 544 kg

Rozměry skříně: š: 86,6 cm x v: 201,7 cm x h: 105,2 cm

Vyžaduje pouze 0,9 m2 podlahové plochy!

Vestavěné otvory pro vysokozdvižný vozík 

(volitelně: otočná kolečka)

Napájení: 100-240 VAC- 50/60 Hz, 5A/2,5A MAX

Záložní baterie UPS

SPECIFIKACE

Konfigurace: až 648 SKU (jedinečných položek)

Rozměry: š: 717 mm x v: 1100-1680 mm x h: 725 mm

 

SPECIFIKACE
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VX 500

 

VX500 byl navržen tak, aby umožňoval bezpečný přístup až k 628 SKU (jedinečným položkám). Představte si tuto neuvěřitelnou 
kapacitu v systému, který má rozměry pouhých 86 cm x 99 cm.

AUTOLOCKER FX

Díky montáži do stojanu si můžete nakonfigurovat a zakoupit přesně to, co potřebujete. Není třeba kupovat nadbytečné skříňky 
a přicházet tak o cenný podlahový prostor.

SPECIFIKACE

• 19“ (48 cm) dotykový displej s vysokým rozlišením

• velká průhledová okna zajišťují maximální viditelnost

• LED osvětlení jasně osvětluje výrobek uvnitř

• informativní stavové kontrolky na každých dveřích 

  nebo zásuvce skříňky

• motoricky poháněné západky omezují zasekávání 

    a problémy s údržbou

• skříňky lze očíslovat podle přání zákazníka

• snadná změna konfigurace 

• k dispozici jsou speciální zásuvky skříněk pro notebooky,

   tablety a elektronické nástroje

• možnost vydávat pouze plně nabité předměty

    nebo s nejdelší zbývající životností baterie jako první

• možnost konfigurace se standardními skříňkami

• volitelně: 110V napájení pro uchovávání baterií a plně

    nabitých předmětů

• volitelně: Individuální chladicí ventilátory a filtrační systémy pro udržení čistoty a chladu elektronického nářadí

• volitelně: Řízené přepínací systémy pro zasílání aktualizací a virových definic do notebooků, zařízení a e-nástrojů

• volitelně: Kolečka umožňují snadné přemístění skříněk tam, kde je chcete mít

• napájení: 100-240 VAC- 50/60 Hz, 2A/1,0A MAX

Různé velikosti přihrádek umožňují spravovat malé i velké předměty (karbidové 
destičky, vrtáky, nádobky se sprejem, pásky, ochranné brýle, pneumatické 
nářadí, svařovací špičky, pájky, svařovací nádrže a další!).

Konfigurace: až 628 SKU (jedinečných položek)

Rozměry: š: 864 mm x v: 1930 mm x h: 990 mm

Hmotnostní kapacita: 327 kg

  

SPECIFIKACE
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KUWAY 99 DRAWER

Zařízení Kuway 99 je stolní nebo policová verze s malými vysouvacími zásuvkami z plastu. Kuway je cenově výhodné řešení, např. 
pro břitové destičky, vrtáky, závitníky a menší nářadí s celkem 99 zásuvkami. 

Rozměry zásuvek jsou š 92 mm, h 161 mm a v 50 mm.

Řešení lze objednat jako hlavní jednotku ovládanou počítačem s vysoce kvalitním dotykovým displejem. Přídavnou jednotku lze 
připojit k jakékoliv jiné hlavní jednotce z naší nabídky.

SPECIFIKACE

Rozměry: š: 890mm x v: 1240mm x h: 450mm

Hmotnost 115 kg

Velikost přihrádek:

š: 82mm x h: 150mm x v: 40mm

Potřebujete sledovat materiál a nástroje, ale máte několik položek, které jsou příliš velké na to, abyste je uložili do 
zařízení? 

Žádný problém s funkcí, která Vám umožní spravovat otevřený sklad. Při správné obsluze uživatelem lze položky 
snadno sledovat s využitím veškerých možností reportingu a obchodních pravidel.

 

KOMPLETNÍ SKLADOVÁ
EVIDENCE
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Other countries

South America
T: +55 11 5660 3000
info.br@dormerpramet.com

Adria
T: +420 583 381 527
info.rcee@dormerpramet.com

Rest of the World
Dormer Pramet International UK
T: +44 1246 571338
info.int@dormerpramet.com 

Dormer Pramet International CZ
T: +420 583 381 520
info.int.cz@dormerpramet.com

Austria
T: +31 10 2080 240
info.at@dormerpramet.com

Belgium & Luxembourg
T: +32 3 440 59 01
info.be@dormerpramet.com

Brazil
T: +55 11 5660 3000
info.br@dormerpramet.com

Canada
T: (888) 336 7637
En Français: (888) 368 8457
cs.canada@dormerpramet.com

China
T: +86 21 2416 0508
info.cn@dormerpramet.com

Croatia
T: +385 98 407 489
info.hr@dormerpramet.com

Czech Republic 
T: +420 583 381 111
info.cz@dormerpramet.com
www.prologvending.com

Denmark
T: 808 82106
info.se@dormerpramet.com

Finland
T: 0205 44 7003
info.fi@dormerpramet.com

France
T: +33 (0)2 47 62 57 01
info.fr@dormerpramet.com

Germany 
T: +49 9131 933 08 70
info.de@dormerpramet.com
 
Hungary 
T: +36-96 / 522-846
info.hu@dormerpramet.com

India
T: +91 11 4601 5686
info.in@dormerpramet.com

Italy 
T: +39 02 30 70 54 44
info.it@dormerpramet.com

Kazakhstan 
T: +7 771 305 11 45
info.kz@dormerpramet.com

Mexico
T: +52 (555) 7293981
cs.mexico@dormerpramet.com

Netherlands
T: +31 10 2080 240
info.nl@dormerpramet.com

Norway 
T: 800 10 113
info.se@dormerpramet.com

Poland 
T: +48 32 78-15-890
info.pl@dormerpramet.com

Portugal
T: +351 21 424 54 21
info.pt@dormerpramet.com

Romania
T: +4(0)730 015 885
info.ro@dormerpramet.com

Russia
Т: +7 (495) 775 10 28
info.ru@dormerpramet.com

Slovakia
T: +421 (41) 764 54 60
info.sk@dormerpramet.com

Slovenia
T: +385 98 407 489
info.si@dormerpramet.com

Spain 
T: +34 935717722
info.es@dormerpramet.com

Sweden
responsible for Iceland
T: +46 35 16 52 96
info.se@dormerpramet.com

Switzerland
T: +31 10 2080 240
info.ch@dormerpramet.com

Turkey
T: +90 533 212 45 47
info.tr@dormerpramet.com

Ukraine
T: +38 056 736 30 21
info.ua@dormerpramet.com

United Kingdom
responsible for Ireland
T: 0870 850 4466
info.uk@dormerpramet.com

United States of America
T: (800) 877-3745 
cs@dormerpramet.com

 www.prologvending.com
 youtube.com/dormerpramet
 facebook.com/dormerprametsocial
 linkedin.com/company/dormerpramet
 twitter.com/dormerpramet
 instagram.com/dormerprametsocial

Jako odborníci můžete sami pouhým pohledem na třísku posoudit 
kvalitu odvedené práce. Tříska svým čistým a jednoduchým tvarem 
v sobě nese příběh. Naše tříska je jasný a neměnný ukazatel a proto 
je naším symbolem. Jednoduše spolehliví.


