
CANIS SAFETY a.s. 
- Výdejní automaty na OOPP 
- Prodej, pronájem a servis



Proč s námi spolupracovat?
- Inovatiní řešení pro každého zákazníka z různých oblastí. 
- Možnost pronájmu či prodeje dle vlastního uvážení. 
- Automat je uzpůsoben pro naplnění nejen OOPP (např. rukavice, respirátory),  
  ale i drogerii, spreje či brusné kotouče. 
- Schopnost se  přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka. 
- Plynulé zavedení do provozu a následné zajišťování zásob v automatu. 
- Široká maloobchodní a velkoobchodní síť prodejních poboček.



IDS - integrovaný distribuční systém
- IDS slouží k nastavení nejrůznějších funkcí důležitých pro správné fungování výdejního automatu. 
- Po instalaci výdejního automatu se Vám vytvoří účet v IDS, kde se postupně seznámíte  
  s jednotlivými funkcemi a nastavením. 
- V tomto systému získáte přehled o veškerém zboží, množství, čase a uživatelích, kteří  
  z automatu vybírali.



Komunikace automatu s IDS
- Aplikace je spouštěna na serveru, kde šifrování probíhá za pomoci protokolu SSL.
- Automaty mohou být připojeny těmito sítovými rozhraními – LAN nebo GSM.
- Aplikaci pro automat není nutné instalovat, stačí zadat pouze URL odkaz do webového prohlížeče a vyplnit uživatelské jméno a heslo.
- Automaty podporují širokou škálu typů karet, kdy před samotnou instalací do provozu se tyto zaměstnanecké karty testují.
- S automatem lze pracovat 24 hodin / 7 dní v týdnu.



Základní funkce IDS
a. Uživatelské profily – pro dané skupiny produktů lze definovat množství, které uživatel odebere  
     v různých časových intervalech (dle dané pracovní pozice).



b. Aktuální stavy zboží – Systém umožňuje stanovit maximální a minimální množství produktů, na   
     jehož základě si pak systém spolehlivě zobrazí chybějící množství produktů.

 



c. Transakce – uživatel má možnost sledovat pohyb zboží, ať už vložení či odebrání produktů  
     v určitém čase. U těchto transakcí můžeme filtrovat i dle dalších hodnot, které jsou v nabídce  
     IDS systému. 
 
 
 
 
 
 
 



d.  Reporty – Aktuální stavy produktů lze zasílat automaticky například každý den. Tyto informace  
      Vám budou zaslány na Váš email ve formátu xls, xlsx nebo csv. Obdobným způsobem lze využít  
      i sekci Transakce pro nastavení měsíčních reportů s informacemi o množství produktů,  
      vybraného konkrétními uživateli.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e. Rozložení (schéma) zboží v automatu – Dle požadavků zákazníka vytvoříme návrh schématu  
     tak, aby každá pozice byla plnohodnotně využita.



- Větší množství pozic.
- Při výběru produkt nikde nepadá, ale uživatel jej manuálně vyjme z dané pozice.
- Pohodlnější plnění automatu.
- Při plnění odpadá riziko poškození vnitřních komponentů.
- U spirálových automatů docházelo k zaseknutí otáčivé spirály s produktem, což u bubnového  
  automatu odpadá. Každý produkt má svou oddělenou přihrádku.

Výhody bubnového automatu oproti spirálovému



- Několikaleté zkušenosti a praxe s desítkami výdejních automatů.
- Můžeme Vám nabídnout pomoc a poradenství. 
- Flexibilní reagování na Vaše potřeby - doplňování, změny pozic a produktů, množství produktů,  
  řešení chyb.
- Naše IT oddělení zajišťuje technickou podporu a zaškolení v IDS systému.

Jsme správná volba pro Vaši firmu!
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- V případě zájmu o výdejní automaty kontaktujte svého obchodního zástupce. 
- Obecné informace o výdejních automatech naleznete na našich stránkách www.canissafety.cz
- Bližší informace k výdejním automatům a následné zavedení do provozu Vám zprostředkuje:

Kontakty

  marek.schovajsa@canis.cz
 +420 703 459 155

Marek Schovajsa


