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RFID i-CAB: GESTÃO E RASTREABILIDADE DE ESTOQUE EM TEMPO REAL
Você quer uma gestão de estoque em tempo real no nível do
artigo de seus consumíveis? E rastreabilidade até o paciente?
Não procure mais!
Nosso RFID i-CAB RFID combina o armazenamento ideal com um
sistema de gerenciamento de estoque em tempo real, resultando
em uma solução logística única.
O gabinete é equipado com bandejas e cestas ISO modulares,
que permitem armazenar seus produtos até 30% mais eficientemente quando comparado com os sistemas de armazenamento
mais tradicionais.
Cada produto que é armazenado dentro do gabinete é fornecido
com um etiqueta RFID passiva. Cada etiqueta contém as informações exclusivas sobre o produto (lote e número de série, data
de validade, etc.). A antena dentro da i-CAB monitora constantemente todos os produtos etiquetados
As informações capturadas pela antena são comunicadas ao
nosso software IRIS. Ele fornece um status em tempo real dos
níveis de estoque dentro do gabinete. Ele também rastreia os
movimentos do produto que acontecem (reabastecimento consumo - devolução de itens não utilizados).
IRIS também pode ser interfaceado com seu sistema ERP existente, para que todos possam continuar trabalhando no ambiente
digital a que estão acostumados.
Se desejado, o i-CAB pode ser equipado com um controle de acesso. Este leitor de crachá garante que
somente pessoas com os direitos apropriados possam acessar o gabinete. Ele também nos permite vincular cada movimento de produto com a pessoa interessada.
O i-CAB é apropriado para todos os tipos de produtos, mas é mais adequado para produtos caros como
implantes, próteses ou stents, ... Caso seus produtos não sejam etiquetados RFID por padrão, a MATTTEO
pode lhe entregar uma impressora para etiquetas RFID. Após a impressão, estas etiquetas podem ser coladas nos produtos.

RFID i-BIN
Nosso RFID i-BIN é um caixote do lixo inteligente que registra o consumo de embalagens
de produtos etiquetados dentro das salas de
operação. Desta forma, é possível rastrear seus
produtos até o paciente.
Esta transparência de informações permite
monitorar a trajetória e o tempo de permanência de produtos específicos dentro de seu hospital, criando uma oportunidade para ganhos
de eficiência logística.
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VANTAGENS
- Gestão de estoque em tempo real no nível do artigo (incl. informações do produto)
- Rastreamento em tempo real dos movimentos do produto e das pessoas envolvidas
- Visão geral remota dos níveis de estoque através do software IRIS
- Rastreamento em tempo real de consumíveis usados por paciente através do i-BIN
- Interface fácil com o software de arquivo do paciente e o sistema ERP existente
- Economia de tempo
- Aumento da segurança dos pacientes
- Aumento da confiabilidade do processo
- Faturamento mais preciso

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS
- Power over Ethernet
OU
- soquete AC 230 Volt
- Conexão de rede RJ45 com endereço IP fixo
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Tel: +32 3 369 11 08
Fax: +32 3 311 53 89
Mail: info@mattteo.com
Web: www.mattteo.com

