3M:n™ älykäs palautusja lajittelujärjestelmä FX
Tulevaisuuden tehokkuutta

Mitat

3M:n™ intuitiivinen ja älykäs palautus- ja lajittelujärjestelmä FX tekee aineiston palautuksesta
ja lajittelusta vaivatonta ja entistä tehokkaampaa. Aineiston palautus hyllyille onnistuu aiempaa
nopeammin, mikä optimoi saatavilla olevan aineiston käytettävyyden ja käyttömukavuuden.
Varatut nimikkeet voidaan tunnistaa entistä nopeammin. Lisäksi palautuksen aikana ei enää jää
huomaamatta useita nimikkeitä, mikä varmistaa järjestelmän ja tietojen paremman tarkkuuden.
Palautetut nimikkeet poistetaan välittömästi asiakkaiden tiedoista, joten heidän ei enää tarvitse
odottaa yhtä kauan lainatakseen lisää nimikkeitä. Lisäksi henkilöstölle jää enemmän aikaa
asiakkaille tarjottavien lisäohjelmien kehittämiseen.

Luotettava palautus

Joustavat vaihtoehdot

• Aineisto kuitataan palautetuksi ja poistetaan
asiakkaan tiedoista välittömästi.

• Palautukset sisä- ja ulkotiloissa sekä
henkilöstön kautta

• Järjestelmän tarkkuus parantuu.

• Viivakoodi ja/tai RFID-tunniste

• Asiakkaat voivat lainata välittömästi
nimikkeitä, joihin liittyy rajoituksia.

• Elektromagneettinen suojaus ja/tai
RFID-suojaus
• Asiakkaan kuittitulostin ja henkilöstön tulostin

Moduulijärjestelmä

• Muokattava lajittelumatriisi

• Jopa neljä käyttöpistettä, mukaan lukien
henkilöstön käyttöpiste

• Mukautettavat näytöt.

• Jopa 15 erillistä lajittelupistettä

3M Tag Data Manager -ohjelma

• Laajennusmahdollisuus

• Mahdollisuus siirtyä ISOtunnistetietostandardiin tulevaisuudessa

• Pyyhkäisytekniikka.

• Antaa 3M™ RFID -järjestelmille edellytykset
lukea maakohtaisia (Tanska, Alankomaat, 		
Suomi ja Ranska) tietomuotoja.

• Intelligent Return Classic
106,68 cm (P) × 50,80 cm (L) × 91,44 cm (K)
Käyttöpaneeli: 79,38 cm × 80,61 cm
• Intelligent Return Plus
106,68 cm (P) × 50,80 cm (L) × 91,44 cm (K)
Käyttöpaneeli: 53,98 cm × 80,61 cm
• Intelligent Return Staff
156 cm (P) × 57 cm (L) × 91 cm (K)

Jännitetiedot
100–120 tai 200–240 VAC
60 tai 50 Hz

Lähetyspaino (noin)
• Intelligent Return Classic
124,7 kg
• Intelligent Return Plus
139,7 kg
• Intelligent Return Staff
145 kg
– 3M™ Intelligent Return Classic
		 Painikekäyttöliittymä
– 3M™ Intelligent Return Plus
		 Graafinen käyttöliittymä
– 3M™ Intelligent Return Staff
		 Graafinen käyttöliittymä
– 3M™-lajittelujärjestelmä FX
		 Pyyhkäisytekniikka
		 Moduuli
Jopa 15 kärryä.

UL-sertifioitu
* kuvan malli on 3M:n älykäs palautus- ja
lajittelujärjestelmä FX

3M:n suunnittelema, kehittämä ja valmistama. Muistathan kierrättää. Painettu Suomessa.

3M:n™ älykäs palautusja lajittelujärjestelmä FX
Esimerkkejä järjestelmän määrittämisestä:
5 kärryn järjestelmä: 3,96 m x 3,35 m

11 kärryn järjestelmä: 7,92 m x 5,49 m

7 kärryn järjestelmä: 6,71 m x 3,96 m

15 kärryn järjestelmä: 9,14 m x 6,10 m
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