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i-CAB: REALTIME RFID VOORRAADBEHEER & TRACERING

Wilt u realtime voorraadbeheer op artikelniveau van uw dure  
verbruiksartikelen? En traceerbaarheid tot aan de patiënt? Zoek 
dan niet verder!
 
Onze RFID i-CAB combineert optimale opslag met een realtime 
voorraadbeheersysteem, wat resulteert in een unieke logistieke 
oplossing.
 
De kast is uitgerust met ISO modulaire bakken en manden,  
waardoor u uw producten tot 30% efficiënter kunt opslaan in  
vergelijking met meer traditionele opslagsystemen.
 
Elk product dat in de kast wordt opgeslagen, is voorzien van een  
passieve RFID-tag. Elke tag bevat de unieke productinfo (lot- en 
serienummer, vervaldatum, enz.). De antenne binnenin de i-CAB 
monitort doorlopend alle gelabelde producten.
 
De informatie die door de antenne wordt opgevangen, wordt door-
gegeven aan onze IRIS-software. Deze geeft u een realtime sta-
tus van de voorraadniveaus in de kast. Ook worden alle product- 
bewegingen die plaatsvinden (herbevoorrading - afname - terugga-
ve van ongebruikte artikelen) nauwgezet bijgehouden. 

IRIS kan ook worden gekoppeld aan uw bestaande ERP-systeem, 
zodat iedereen kan blijven werken in de digitale omgeving die hij of 
zij gewend is.

Indien gewenst kan de i-CAB worden uitgerust met een toegangscontrole. Deze badgelezer zorgt ervoor dat 
alleen mensen met de juiste rechten toegang hebben tot de kast. Hij stelt ons ook in staat om elke product-
beweging aan de betrokken persoon te linken.
 
De i-CAB werkt met alle soorten producten, maar is het meest geschikt voor dure producten zoals implanta-
ten, protheses of stents. Indien uw producten niet standaard voorzien zijn van een RFID-tag, kan MATTTEO u 
een printer voor RFID-tags leveren. Na het printen kunnen deze tags op de producten geplakt worden.

Onze RFID i-BIN is een intelligente afvalbak die de 
verbruikte verpakkingen van gelabelde producten 
in de operatiezalen registreert. Op deze manier is 
het mogelijk om uw producten te traceren tot aan 
de patiënt.

Dankzij deze transparante informatie kunt u het 
traject en de tijdsspanne van specifieke producten 
in uw ziekenhuis volgen, wat de mogelijkheid biedt 
om de logistieke efficiëntie te verhogen. 

RFID i-BIN
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- Real-time voorraadbeheer op artikelniveau (incl. productinfo, lot- en serienummer, vervaldatum) 
 
- Real-time tracering van productbewegingen en de betrokken personen 
 
- Overzicht van de voorraadniveaus op afstand via de IRIS-software  
 
- Real-time tracering van gebruikte verbruiksgoederen per patiënt via de i-BIN 
 
- Eenvoudige interface met de software voor patiëntdossiers en het bestaande ERP-systeem 
 
- Tijdbesparend 
 
- Verhoogde veiligheid van de patiënt 
 
- Verhoogde procesbetrouwbaarheid 
 
- Nauwkeurigere facturatie 

- Power over Ethernet

OF

- stopcontact 230 Volt
- Netwerkaansluiting RJ45 met vast IP-adres

VOORDELEN

TECHNISCHE VEREISTEN
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Tel: +32 3 369 11 08
Fax: +32 3 311 53 89

Mail: info@mattteo.com
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