
VENDING
INDUSTRIAL
FACILITANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS

NECESSÁRIOS NAS LINHAS DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA

TENHA SEMPRE DISPONÍVEIS OS PRODUTOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO,

DE FORMA CONTROLADA E NO LOCAL ONDE SÃO UTILIZADOS

SAIBA QUAIS OS PRODUTOS MAIS UTILIZADOS: ONDE, QUANDO E POR QUEM.

OTIMIZE OS SEUS RECURSOS: TENHA OS PRODUTOS, GUARDADOS COM SEGURANÇA E SEMPRE DISPONÍVEIS.

PROMOVA A RACIONALIZAÇÃO E CONTROLE OS PRODUTOS USADOS: POR QUEM E QUANDO.

SOLUÇÕES DE VENDING PARA A INDÚSTRIA

O equipamento fornecido pela Microio suporta a distribuição controlada de componentes 

fundamentais, permitindo o acesso 24/7/365.

A Microio disponibiliza várias soluções de máquinas de vending para aplicações na Indústria. 

Depois de uma análise detalhada das suas necessidades de aprovisionamento e inventário, é 

possível identificar as máquinas mais adequadas para o acesso fácil dos colaboradores aos 

suprimentos necessários à sua atividade.

•  As máquinas de vending tradicionais utilizando espiras helicoidais, permitem a distribuição 

eficiente da maioria dos suprimentos utilizados em atividades de manutenção, reparação e 

operação

•  Os sistemas de cacifos inteligentes (Storage Lockers), de tamanho variável, permitem a 

distribuição de itens maiores, oferecendo adicionalmente uma elevada flexibilidade para alterar 

os itens distribuídos, simplesmente trocando o tamanho de um compartimento para outro 

disponível no mesmo local

•  Determinados itens podem ser devolvidos e colocados de volta no seu local, permitindo que 

os supervisores controlem que os componentes não são deixados no lugar errado

•  Podem ser enviadas mensagens automáticas aos supervisores notificando-os de ferramentas 

que não foram devolvidas

•  Os itens danificados que são devolvidos podem ser designados como “para reparação” após 

devolução e bloqueados até que um supervisor possa inspecionar / reparar / substituir o item

•  Podem ser instalados pontos de alimentação no interior dos cacifos do armário
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MÁQUINAS DE VENDING PARA A INDÚSTRIA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Vending Industrial é uma solução baseada na disponibilização dos produtos necessários à operacão, manutenção e 

segurança de linhas de produção, através de máquinas de vending e/ou cacifos com abertura eletrónica, que 

disponibilizam os produtos sempre que necessário.

A solução Vending Industrial promove o aumento da eficiência na utilização dos recursos e a redução de tempos de 

paragem, contribuindo para o aumento da produtividade e redução de custos operacionais. O gestor responsável pela 

produção da empresa pode facilmente gerir a disponibilização dos produtos nas máquinas de vending ou nos cacifos, 

podendo programar a manutenção e reposição dos produtos, baseando-se nos relatórios e estatísticas extraídas do 

sistema.

Permite a utilização de sistemas de cartões já existentes e a ligação aos sistemas de informação da empresa.

•   Integração com sistemas de gestão existentes na industria (SAP, Primavera, PHC)

•   Relatórios / Estatísticas

•   Segurança (administrador, funcionário)

•   Software adaptado às necessidades da sua empresa

•   Gestão via web

VANTAGENS

     Faça uma gestão à distância via web.

     Otimize os seus recursos através de uma gestão sustentada em dados, sobre o estado das suas máquinas e disponibilidade

     de produtos.

•   Alertas de nível de stock para evitar esgotamento de itens;

•   Monitorização de produtos colocados à consignação;

•   Contabilidade de custos usando centros de custo definidos pelo cliente;

•   Ampla gama de relatórios padrão e relatórios personalizados;

REDUÇÃO DE INTERVENÇÃO HUMANA

•   Disponibilidade permanente de produtos e consumíveis, com possibilidade de alertas de reposição

•   Registo da utilização dos produtos, apoiada em relatórios detalhados e facilmente integrados na contabilidade da empresa

•   Atribuição de produtos a funcionários específicos promovendo a racionalização e redução de usos excessivos e  

     injustificados

•   Limitação de acesso mediante utilizador e quantidades disponíveis durante um período de tempo

STORAGE LOCKERS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Solução desenhada para empresas industriais que tenham a necessidade da utilização de espaços fechados 

para armazenamento de produtos, consumíveis ou ferramentas. A atribuição de cacifos a determinados 

utilizadores e o controlo em tempo-real da sua utilização, faz dos Storage Lockers a solução ideal para 

garantir a fluidez de trabalho nas linhas de produção e empresas em geral.

•   Utiliza chaves eletrónicas tipo código-chave, cartão/pulseira/botão RFID, em vez de chaves tradicionais

•   O touch-screen na consola principal permite gerir o sistema e desbloquear o acesso aos cacifos

•   Produz relatórios sobre utilização dos cacifos / Estatísticas, histórico e gráficos de utilização.

•   Envio de mensagens automáticas aos supervisores notificando-os no caso de certos produtos não serem devolvidos

•   Podem ser instalados pontos de alimentação no interior dos cacifos para garantir a carga de ferramentas e outros 

    equipamentos com baterias

VANTAGENS

•   Alertas via email e SMS

•   Relatórios em tempo-real com visão geral de quais cacifos estão a ser utilizados e com que frequência.

•   Criação de gráficos  e estatísticas

GESTÃO EFICIENTE

•   Configuração e consulta de produtos, operadores e perfis de utilizadores

SERVIÇO SIMPLIFICADO

•   Crie hábitos de consumo e promova a eficiência das equipas

•   Crie um perfil online para cada funcionário

    •   Faça uma gestão das suas preferências/necessidades

    •   Promova a racionalização de recursos

ADAPTADO ÀS SUAS NECESSIDADES

Solução escalável que disponibiliza diversas configurações e dimensões de cacifos.

ADAPTADO ÀS SUAS NECESSIDADES


