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• Tillgång till PPE-produkter dygnet runt
• Besparing från första dagen
• Full kostnadskontroll
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Med SavePro är
lagret alltid öppet
Att ha tillgång till rätt PPEprodukter, vid rätt tidpunkt, kan
innebära stora besparingar.
Ett traditionellt lager har sina
begränsningar i form av
öppettider och ofullständig
lagerhållning. Det kan innebära
brist på viktiga skyddsprodukter
med ofrivilliga produktionsstopp
som resultat. SavePro är en
innovativ nyhet från Procurator
som löser problemen.
SavePro är en automatiserad dispensermaskin

för förbrukningsvaror. Maskinen placeras ut vid
högproduktiva områden och gör det möjligt för
personalen att själv hämta ut skyddsprodukter,
dygnet runt, sju dagar i veckan. Att få en ny
produkt i handen är enkelt och på bara någon
minut kan den anställde vara tillbaka på sin
arbetsplats.

Snabb tillgång, dygnet runt
Till skillnad från ett vanligt förråd har SavePro
aldrig stängt. Det betyder att alla arbetsskift,
oavsett tiden på dygnet, har full tillgång till
nödvändiga PPE-produkter.
Rätt skydd till rätt person
SavePro gör det omöjligt att välja fel produkt.
Genom att konfigurera systemet med företagets
personaldata vet maskinen vilken produkt som
passar för vem. Det är en trygghetsfaktor som
betyder att skyddsutrustningen fördelas i enligt
med verksamhetens regler.
Full kostnadskontroll
SavePro registrerar och rapporterar alla
uttag i realtid. Förbrukningen går att
analysera uppdelat på person, avdelning,
projekt, produkt, år eller månad. Det innebär
omedelbara besparingar. I vissa fall kan man
se stora minskningar i konsumtionen.
Alltid välfylld maskin
SavePro riskerar aldrig att stå med tomma
hyllor. Orderläggningen sker automatiskt
och påfyllningen kan antingen skötas av den
egna personalen eller av en extern partner.
Den automatiska orderläggningen minskar
kraven på inköpsavdelningen och eliminerar
brådskande beställningar.
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Det bästa sättet att upptäcka fördelarna
med SavePro är att testa. Därför erbjuder
vi en besparingsanalys och tre månaders
provperiod. Vi installerar maskinen ute på plats
och ni får tid att testa systemet i lugn och ro.
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Prova SavePro i tre månader
Under denna tid kan ni använda
automaten, prova rapportsystemet,
konfigurera begränsningar och upptäcka
fördelarna.
Om ni VILL fortsätta med SavePro
Efter tre månader gör vi tillsammans en
utvärdering. Om ni bestämmer er för
att fortsätta med SavePro fortsätter vi

som affärspartners. Då betalar ni från
provperiodens första dag.
Om ni INTE vill fortsätta med SavePro
Kanske kommer ni fram till att SavePro
inte passar just ert företag. Inga problem.
Då tar vi tillbaka vår maskin och avslutar
provperioden. Ni behöver då inte betala
för provperioden.

SavePro finns med fyra olika system:
Basic, Classic, Advanced och
Professional. Under testperioden får ni
prova det mest sofistikerade systemet:
SavePro Professional. Efter att ha provat
i tre månader kan ni bestämma om ni
vill behålla detta system eller välja en
enklare version med färre funktioner.

Tycker du att det låter intressant? Kontakta oss på telefon 010 60 40 187
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Identifikation
Den anställde identifierar sig
via kort, streckkod eller pinkod.
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Produkten expedieras
På bara 10 sekunder kan den
anställde ha produkten i handen.
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En produkt i handen på

SEKUNDER!

Att använda SavePro påminner om att köpa godis
i en automat. Principen är densamma. Man väljer
produkt, trycker på en knapp och varan kommer
direkt. Enkelt, snabbt och okomplicerat!
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Produktval
Maskinen är konfigurerad så att
varje person endast kan välja
produkter avsedda för dem.
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LAN
Klient

LAN
Server

SavePro

Säker
uppkoppling
För att installera systemet krävs
internetuppkoppling och tillgång till
det lokala nätverket. Uppkopplingen
till databasen är nödvändig för att
hämta personaldata. SavePro skickar
e-post eller kommunicerar med ert
affärssystem när den behöver fyllas
på – all annan information
hålls innanför de lokala
brandväggarna.

PROVA I
TRE MÅNADER!
Läs mer på sid 2-3 eller
kontakta oss på telefon
010 60 40 187

Transaktionen registreras
Full kostnadskontroll med enkelhet.
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T illbaka på arbetsplatsen
Ger besparing från första dagen
och undviker onödigt långa
stillestånd i arbetet.

Specifikation
Teknisk data
• Höjd 190 cm
• Bredd 96 cm
• Djup 98 cm
• Vikt 350 kg
• Maxkapacitet upp
till 2100 artiklar
• Energiåtgång 30 W

För funktion krävs
• Strömförsörjning
230V/50Hz
• Statisk IP-adress
• Tillgång till LAN och
koppling till huvudserver

SavePro är lätt att renhålla och kan placeras i hygienområde nivå 2.
Fronten är tillverkad i okrossbart glas. Produkterna som lagerhålls i automaten
behåller sin funktionalitet och försämras inte i väntan på distribution.
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Anpassa Sa
SaveRent

SaveBox

SaveRent är en ”uthyrnings-modul” med
många funktioner. Maskinen lånar ut och tar
tillbaka produkter och erbjuder dessutom full
produktspårning. Det är en smidig lösning för
att hantera dyrbar utrustning.

SaveBox hjälper dig att få plats med de stora
produkterna som kräver lite mer utrymme.
Behöver du plats för många stora produkter?
Inga problem det går nämligen att koppla
ihop flera SaveBox enheter.

SaveRent lämpar sig väl för till exempel kalibreringsutrustning,
bilnycklar, datorer, projektorer, borrmaskiner och
märkapparater – utrustning som kan behövas av många
anställda vid olika tillfällen. Systemet fungerar som ett
automatiskt lager som ger tillgång dygnet runt, med full
åtkomstkontroll.

SaveBox hjälper till att fördela omtåliga, dyra, stora eller
tunga produkter som används mer sällan. SaveBox passar
tillexempel utmärkt för att dela ut nytvättade kläder,
skyddskor med mera.
Det går utmärkt att koppla samman flera enheter så att
tillexempel varje anställd får sitt eget fack. SaveRent
klarar av att hantera ett obegränsat antal fack, medan
en SavePro enhet klarar av 198 fack.

Full kontroll på:
• Vem som lånat vilken produkt
• När en produkt förväntas bli återlämnad
• Garantitider
• När det är dags för underhåll och obligatorisk kalibrering
• Uppföljning av driftstid

För att du lätt ska se vad som finns i varje fack så är
SaveBox utrustad med kraftiga glasfönster.

SaveBox är det perfekta komplementet
till din SavePro eller SaveRent.

Uthyrningsmodulen kan också skicka påminnelser genom
SMS och e-mail om utrustningen inte lämnas tillbaka i tid.
Systemet styr upp processerna för att hålla reda på när det är
dags för utbyte och underhåll av verktygen. Det innebär stora
besparingar och ökad säkerhet.

SaveBox placeras bredvid SavePro
eller SaveRent och kopplas samman.
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Specifikation

Specifikation

Teknisk data
• Höjd 184 cm
• Bredd 30/40 cm
• Djup 50 cm
• Vikt 80 kg
• Antal fack min 3, max 10
• Max 30 kg per fack
• Energiåtgång 30 W

Teknisk data
• Höjd 184 cm
• Bredd 30/40 cm
• Djup 50 cm
• Vikt 40-60 kg
• Antal fack min 3, max 10

För funktion krävs
• Strömförsörjning
230V/50Hz
• Statisk IP-adress
• Tillgång till LAN och
koppling till huvudserver

SaveRent tillsammans
med SaveBox.

För funktion krävs
• Strömförsörjning 230V/50Hz
• SavePro eller SaveRent

Storlekar
•1
 0 fack á 14,8 cm
• 8 fack á 19 cm
• 7 fack á 22 cm
• 5 fack á 31,6 cm
• 4 fack á 40 cm
• 3 fack á 54 cm
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