




on-line Kanbanové řešení
snadné a stabilní řízení vašich zásob
vysoká dostupnost spojovacích materiálu
včasná reakce a optimalizování

Je základním prvkem a nejvíce používanou metodou pro řízení materiálového toku pomocí
TAHOVÉHO principu s vizualizovanou spotřebou z přednastavené zásoby.
IKS (Integrovaný Kanbanový Systém) je profesionální softwarový systém
na webovém základě, který je určen k podpoře a optimalizaci Kanbanových procesů.

Usnadnit, zjednodušit a zefektivnit proces nákupu, příjmu a distribuce spojovacího materiálu od
společnosti FASTENERS CZ, s.r.o.
Pomocí e-Kanbanu můžeme v reálném čase
sledovat aktuální dostupnost námi dodávaného
spojovacího materiálu a pružně tak reagovat na jeho
spotřebovávání.
Výhody:
 Zkracování dodacích lhůt
 100% včasnost dodávek spojovacího materiálu
 Snižování hladin zásob spojovacího materiálu
 Minimalizování prostoru k uskladnění
 Omezování zastarávání zásob a podporování FIFO
 Okamžitá reakce na potřebný spojovací materiál
 Data o pohybu spojovacího materiálu
 Predikce “špiček” v dodávce spojovacího materiálu

Naše e-Kanbanové řešení IKS je pro vaši společnost užitečné hlavně 7z následujicích důvodů:













Pomůže vám k dosažení výraznějších úspor
IKS je absolutně vizuální, intuitivní a snadný
Jednoduché zavedení a řízení Kanbanových objednávek
Sledovatelnost Kanbanových pohybů a transakcí pomocí čárového kódu
Vizualizuje kompletní Kanbanovou situaci
Dynamicky zobrazuje priority položek v Kanbanových objednávkách
Vaše objednávky a naše dodávky můžeme sdílet digitálně (pomocí SFTP, emailů)
a minimalizovat manuální administrativu v ERP podnikových systémech
Zakazník online sleduje reporty o spotřebě, má přehled o svem kanbanu, IKS navrhuje
přepočet hladín kanbanu, provádí optimalizace zásob, dodacích lhůt.
Včas zobrazíme materiálové nedostatky a hrozící zpožděné dodávky
IKS funguje na běžném hardwaru (PC, tablet, čtečky čárových kódů, tiskárny atd.)
Nahrazení složité paírové administrativy
Online 24/7 přehled nad stavem zásob

Je jedno jestli kanbanovými dodávkami podporujeme velikou výrobní
společnost, montážní dílnu anebo jen zjednodušíme a zkrátíme
odbavení samostatného servisního elektrotechnika.
Službami FASTENERS CZ vám zajistíme pravidelné
doplnění spojovacího materiálu přímo do centrálního skladu i na
koncové pracoviště ve vaší společnosti. Nebo s předstihem a bez
čekání pro vás vychystáme spotřebovaný spojovací materiál s
možností okamžitého vyzvednutí na našich prodejnách.
Příklady využití řešení pro jednotlivé společnosti:





FASTENERS CZ, s.r.o.
Oslavanska 942
664 91 Ivančice u Brna
Czech Republic

Výroba jednoúčelových strojů
Společnosti držící zásoby
Sériová výroba
Servisní společnosti

Tel. +420 547 429 442
Fax. +420 547 429 443
Mail. info@fasteners-cz.cz

