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Suporturi suplimentare furnizate 
de IVM cu înălțimi fixe (720/320 
mm), care permit o distribuire 
mai ușoară a produselor PPE din 
cantarul încorporat și împiedică 
deteriorarea acestora. 
Reîncărcarea este ușoară, 
trebuie doatrebuie doar sa faceti tara 
cantarului cu suportul înainte de 
a încărca produsele. Înălțimea 
este fixă dar lateralele reglabile 
permit suportului sa se 
potriveasca la orice dimensiune 
a produsului.

SaveBox Smart poate controla du-
lapurile - SaveBox Basics - care 
pot avea si cantare 
încorporate. Cu ajutorul cantarului, 
puteți stoca și măsura cu ușurință 
consumabilele și lichidele mici, al 
caror consum poate fi greu de 
controlat. Cântarele pot fi 
cconstruite într-unul sau chiar în 
fiecare compartiment SaveBox, iar 
cantitatea care iese este 
controlată de calculatorul 
încorporat.

       Cantar                Cutia de distributie

Optiuni
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SaveBox Smart System set-up

Este ca un joc de construit: puteți atașa propriul set de dulapuri la 
SaveBox Smart, realizand o configurare personalizată, care să se 

potrivească exact nevoilor dumneavoastră.

Funcționează în limba dvs.: are o interfață de utilizator 
multilingvă, care poate afișa litere speciale.

Sistem de suport rapid și fiabil în cadrul UE.

Alegeți configurația de care aveți nevoie: Conectați mai 
multe SaveBox-uri în orice combinație, astfel încât să 
formati chiar si un perete întreg.

Economie până la 40%  pentru articolele dvs. PPE sau MRO.

Produse disponibile non-stop.

Responsabilitate 100% și urmărirea costurilor: drepturile de 
acces se personalizeaza și toate tranzacțiile sunt 
înregistrate pentru fiecare utilizator in parte

De ce sa alegeti SaveBox?

SaveBox Smart este automatul nostru de distribuție compactă și independentă, 
care controlează mai multe tipuri de dulapuri mici, pentru depozitare și distribuție: 
SaveBox Basics. Este ca un bloc de apartamente: puteți alege unul singur sau 
chiar un set, de dimensiuni diferite pentru a fi atașate la SaveBox Smart, 
oferindu-vă posibilitatea de a avea o configurație personalizată a vestiarelor, 
ppotrivită perfect nevoilor dvs. Datorită funcției opționale - cântarele integrate - 
puteți utiliza SaveBox pentru distribuția controlată 100% a produselor mai mari, mai 
grele și mai fragile sau chiar a obiectelor mici,care sunt stocate în volum mare și 
dificil de măsurat unul cate altul.
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CONEXIUNI
Retea locala, Plug&Play, 3G network, Mixed VPN-Local closed network, SaveNetwork (VPN), IVM cloud

www.ivm-vending.eu
Nr de telefon: +36 30 335 73 35
E-mail : info@ivm.hu

                Cardul de      Cod de bare     Cod PIN
       acces in companie

METODE DE IDENTIFICARENoi credem in sisteme!

Sistemul SaveBox este gestionat de aceeași aplicație 
software ușor de folosit - SaveLog - ca și celelalte mașini IVM. 
Astfel, este perfect compatibil cu alte tipuri de automate 

ale IVM.

Culoare de baza: gri

Nr de usi pentru SaveBox Basic: 2-10

Dimensiuni SaveBox Smart: 254 x 500 x 1840 mm

 Greutate: 40-60 kg

Tensiune:  24V DC

Detalii tehnice

Diferite moduri de set-up

Este ca un joc de construit: puteți atașa propriul set de dulapuri la SaveBox Smart, realizand o configurare personalizată, care să se 
potrivească exact nevoilor dumneavoastră.

Ce puteti pune in SaveBox

Posibilitatile sunt nelimitate-datorita cantarului incorporat, dar cel mai bine pentru: 


