
Süper güçlerimiz:

•  Erişilebilir depolama
•  En yüksek süreç şeffaflığı
•  Modüler tasarım
•  BT biriminize gerek kalmadan hızlı ve  
     kolay kurulum
•  Azaltılmış maliyetler
•  Tüm RFID kartlarıyla erişim imkanı
•  Tam otomatik sipariş tekrarı

Süper güçleriniz:

•  Optimize edilmiş depo ve envanter        
     yönetimi
•  Otomatik sipariş süreci
•  Merkezi ürün tedariki
•  Özgün ürün gamı
•  Ürünlere 7/24 erişilebilirlik
•  Yalın süreçler

Envanter yönetimi için 

SÜPER KAHRAMANLARINIZ
Sarf malzeme yönetiminiz kontrolden mi çıkıyor?
Tedarik ve lojistik süreçleri zamanınızdan mı çalıyor?
Envanter yönetimi en basit haliyle enerjinizi mi tüketiyor?

TAM DA ORSY®MAT
SİSTEMİNE GÖRE BİR İŞ
ORSY®mat, envanter yönetiminiz için süper kahramanlarımızdır.
 
Otomat makinelerimiz size sarf ve işletim malzemeleri için bütünsel bir konsept sunar. 
Maksimum esneklik ile doğrudan kullanım noktasında tam otomatik ikmal aşamasına kadar 
teslimat, depolama ve stoklama işlemlerini üstleniyoruz. Bize göre: otomat makinelerimiz 
gerçekten süper yeteneklere sahiptir. 

Ve sizin için de bir süper kazanım:
C Parçalarınız, ihtiyaç duyulan miktarda, doğru zamanda, doğru kalitede, doğrudan kullanım 
noktasında yerini alır.
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ORSY®mat RT –  Rotasyonlu otomat makinaları
Rotasyon sistemi, ürün yelpazesinin yüksek esnekliğini ve ayrı ayrı ayarlanabilen bölme boyutlarını bir araya getirir. Bu 
sistem matkaplar, matkap uçları ve piller gibi çeşitli küçük veya orta büyüklükteki öğelerin güvenli bir şekilde tedariki 
için uygundur. 

Süper güçleri: 
• Ürün çeşitliliği, ürün boyutu ve miktarına istinaden ihtiyaçlarınıza göre ayrı ayrı monte edilebilir
• Sıra başına 8 ila 48 bölme sunar
• 384 farklı ürüne kadar depolama imkanı
• Paketli ya da tekli ürünlerin tedarikini sağlar

ORSY®mat HX – Helis/spiralli otomat makinaları
Helis tabanlı sistem, eldivenler, tornavidalar, yedek parçalar, şarj edilebilir piller, yapı malzemeleri, KKD ve çok daha 
fazlası gibi sıkça ihtiyaç duyulan sarf ve işletim malzemelerinin tedariki için en uygun çözümdür. 

Süper güçleri: 
• 48 adede kadar farklı ürün ve 1.000 birime kadar depolama imkanı
• Esnek sayı ve boyutlarda spiral
• Tekli parçaların tedariki için avantajlı örn. eldivenler
• “Vitrin tipi“ sayesinde öğeleri hızlı bulma

ORSY®mat FP – Kapaklı otomat makinaları
Kapaklı otomat makinesi ORSY®mat FP, yüksek kaliteli ve hacimli malların ve sarf malzemelerinin depolanmasını ve 
tedarikine olanak sağlar. 

Süper güçleri:
• 72 kapağa kadar on varyantta mevcuttur
• Doğru ürünü hızlıca bulmanızı sağlar 


