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ZCC Cutting Tools
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General Turning /Allgemeine Drehbearbeitung, ISO Kennzeichnung

Management

Modell ”Basic”
110100.7001 Control EL-9
Professional

Baspaket

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATMS NG basmodul
Högkvalitativ PC
22“ touch-screen
USB-keyboard och USB-mus
9 pcs100-lådor
Bärkraft: 200 kg / låda,
Elektroniskt låsta lådor
Sockel anpassad för truck
Lådindelningar (Indelningsplattor)
individuellt konfigurerbara
Resin coated cover
Skåp och paneler i ljusgrått
Front i grå metallic
Svart sockel

Mjukvara ”ATMS NG”, Modul ”basic”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flera leverantörer
Flera språkval (inklusive svenska)
Hantering av olika artiklar
Inlagda verktyg kan presenteras med
bild
Möjlighet att lägga till upp till 12 extra
informationer per artikel. Tex
skärdata.
Varugrupps-indelning
Kostnadsanalys
Tillgång till standardiserade
utvärderingar
Kontroll / styrning för alla
“Professionella“ system
Hantering av extra externa
lagerplatser
Automatisk schemahantering, inkl
orderöversikt, historik och
ordernummer
Möjlighet till Integration mot
affärssystem via standardfiler (csv)
Enkel installation
Hjälpfunktion

69.500:-

Management
Tillbehör / Extrautrustning (ytterligare lösningar på förfrågan)
Separat låsbara fack
Nedanstående 2 positioner är engångskostnader för
valfritt antal lådor med låsbara fack
• 110100.4107 Styrning för lådor 13.895:• 110100.4108 Kit för lådor med separat låbara fack 3.695:110100.4104
100-låda med 8 fack, mått 296,5x123x61mm
(Bredd x Djup x Höjd)

110100.4103
100-låda med 16 fack, mått
147,5x123x61mm (Bredd x Djup x Höjd)

20.595:-

Baspaket

14.995:-

Extra programvara för ”Basic” modulen
14.995:-

110100.3016 “Workshop“ modul

inspektionsintervall.
• Maskinhantering
• Hantering av serienummer
• Användarbaserade ”Favorit”-listor

• Hantering av omslipning, inkl returer och
slipservice
• Hantering av använda artiklar
• Hantering av låneverktyg, inkl.

14.995:-

110100.3017 “Management“ modul
•
•
•
•
•

Hantering av stycklistor / tillbehörskoppling
Reservationer för order
Networking of the systems
Saldoförfrågan via Web Service
Individuell begränsning av artikeluttag per
användare
• Möjlighet att fritt definiera utvärderingar
och skapa dem grafiskt
• Varukorg

8.995:-

110100.3003 ATMS NG.net
• Master data management med extern PC via nätverksanslutning

32.995:-

110100.3018 “Komplett“ modul
• “Workshop“ Modul
• “Management“ Modil
• Licens för en arbetstation med ATMS NG.net

•

Paketerbjudande
Modell ”Basic”
1 X 110100.7001 Control EL-9 Professional – Skåp inklusive
grundmjukvara.

Styrning för låsbara fack
1X 110100.4107 Styrning för lådor
1X 110100.4108 Kit för lådor med separat låsbara fack

Separat låsbara fack
1 X 110100.4103
100-låda med 16 fack, mått
147,5x123x61mm (Bredd x Djup x Höjd)

Ordinarie pris: 107 685:NU!!!

99 000:-

al

Service
110100.7025 Installation / Start-up / Utbildning
• Upp till 8 timmar per dag (inklusive restid), utanför Tyskland plus tur och retur
flygning.

16.500:-

