Produkcja bez wydruku

◼ dopasowana do potrzeb Państwa firmy
◼ przystosowana do każdej hali produkcyjnej
◼ połączenie z ewidencją czasu pracy oraz zakładową kontrolą

produkcji (ZKP)
◼ bardzo krótkie i proste wprowadzenie
◼ akceptacja u pracowników: intuicyjna obsługa oraz
lepsza produktywność
◼ dobra cena w stosunku do jakości

Opinie klientów
Dobry serwis!
„Z MMC korzystamy już od 2014 w dziedzinie
archiwizacji oraz zamówień. Od tego czasu te
procedury stały się bardziej zorganizowane
i przejrzyste. Od maja 2016 korzystamy również
z produkcji bez wydruku. Możliwość przypisania,
każdemu pracownikowi dokumentów, które
potrzebuje, jak również możliwość
bezproblemowego wyszukania potrzebnych
dokumentów, przekonały nas, aby korzystać
z tego oprogramowania. Również odręczne
dokumenty można łatwo zeskanować oraz
przypisać odpowiedniemu stanowisku.Także
dobry serwis firmy Zink nam się podoba.“
Maag Fensterbau

◼
◼ pracownicy pracują tak, jak dotychczas
◼ również odręczne notatki mogą być nadal stosowane
◼ równolegle może pracować wielu mistrzów

„My wykorzystujemy oprogramowanie firmy Zink w
zakupie oraz prowadzeniu magazynu, co bardzo
dobrze działa. Przede wszystkim dobry serwis, jak
również prostota oprogramowania ciągle nas
zaskakuje.
Kolejnym pozytywnym aspektem jest archiwizacja
wszystkich dokumentów, które dzięki temu są łatwo i
szybko dostępne. Oprogramowanie możemy polecić
z czystym sumieniem a firmie Zink dziękujemy za
innowacyjność.”
Michael Leopold

◼ pracownicy otrzymują wgląd do znanego widoku
◼ nie jest potrzebny czas na wdrożenie się
◼
◼ automatyczna ewidencja czasu pracy
◼ pracownicy widzą tylko swoje aktualne zadania
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Wykup modułu podstawowego MMC baza danych jest tylko potrzebny, jeśli jeszcze wcześniej nie
został zainstalowany.
Podane ceny to ceny netto w euro zawierające podatek VAT oraz instalację

Hewe Glas- und Metallbau GmbH lepsze
zarządzanie dzięki produkcji bez wydruku.
HEWE Glas und Metallbau GmbH aus Lahr od 2015
jest klientem firmy Zink GmbH. W zakresie
konstrukcji metalowych, specjalizujących się w
lekkiej konstrukcji metalowej z oknami,
drzwiami, fasadami i zabezpieczeniami
przeciwpożarowymi, HEWE z ponad 95
pracownikami oraz powierzchnią produkcyjną
wynoszącą 4000 m², jest jednym z największych
kontrahentów tej branży.

◼ Zadania

Nowe oprogramowanie musi wnieść produkcję bez
wydruku. Wymagania:
– szybki dostęp do dokumentów
– proste wprowadzanie zmian
możliwość dostępu dla większej liczby
pracowników do tego samego dokumentu
– przejrzyste zestawienie: kto co opracowuje
– zaniechanie używania dokumentów papierowych
– ewidencja czasu różnych procesów pracy

◼ Rozwiązanie
W MMC dokumenty zostają zautomatyzowane,
przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii
kodów kreskowych, zostają one wczytane przez
kody kreskowe lub już są dostępne w formie
elektronicznej. Pracownikom zostają
przedstawione dokumenty już w formie cyfrowej
i uzyskują dostęp do tych, które im są aktualnie
potrzebne.

Łatwo, wygodnie na ekranie.

◼ Pracownicy widzą duże korzyści
– koniec z uciążliwym szukaniem dokumentów
– widzę tylko to, co aktualnie potrzebuję
– zintegrowana ewidencja czasu pracy
– zmiany są od razu widoczne
– istnieje tylko jeden dokument oryginalny

◼ Dodatkowe korzyści

Przez ścisłą współpracę, można było zastosować
wiele funkcjonalnych pomysłów od razu w procesie
tworzenia. Przy wykorzystaniu udostępnionych
przycisków, pracownik może: otworzyć katalog
produkcyjny dostawcy lub na miejscu otworzyć
program PDF potrzebny do opracowywania
dokumentów. Cały terminal może również być tak
włączony, że pracownik nie otrzyma dostępu do
systemu operacyjnego, np. nie może się nawet
połączyć z internetem. Aktualizacje włączają się
automatycznie.

◼ Stańcie się wydajniejsi

Niech również Pańska firma profituje z ciągłego
rozwoju naszego oprogramowania. Stańcie się
wydajniejsi, oszczędzajcie czas, papier oraz
uzyskajcie perfekcyjny elektroniczny wgląd.
Skontaktujcie się z nami. Chętnie służymy pomocą.
Dokumenty produkcji widoczne na ekranie.

ZINK GMBH
78234 Engen, Turmstr. 4

Tel.: +49 7733 / 98 29 60
Fax: +49 7733 / 9 82 96 19

info@zink-software.de
www.zink-software.de

Geschäftsführer: Stefan Zink
HRB 710347 Freiburg i.Br.

Ust.-ID-Nr. DE 123 456 789
Amtsgericht Freiburg i.Br.

