ORDER-IT VAN
TRACK-FACTORY
Weet je hoe collega’s in een van de misschien wel
100 voorraadlocaties in je ziekenhuis kenbaar maken
dat de sterilisatiesets, de handschoentjes of een
medicijn bijna op is? Vast niet, maar neem aan dat ze
het waarschijnlijk op al je locaties anders doen.
Geen nood. Het enige dat je moet weten is dat
met Order-it dit ook geen relevante vraag meer is.
We nemen je graag even mee in de werking van
dit innovatieve, automatische bestelbord dat je
proces van voorraadbeheer sneller, goedkoper én
nauwkeuriger maakt.

MEER NAUWKEURIGHEID IN MINDER TIJD: DE STAPPEN
1

Dit heb je misschien wel eens gezien.
Een collega die ziet dat de voorraad
de minimum hoeveelheid heeft bereikt
en het label van het relevante vakje
pakt. Hier verandert niks aan – voor
jouw en je collega’s in ieder geval
niet. Wij hebben alleen een RFID-tag
toegevoegd aan het label van elk
vakje. Een tag met een nummer dat
gekoppeld is aan het bestelsysteem.

2

Het label hang je op het automatische
bestelbordd. Het bord maakt
verbinding met het systeem waarin
een collega altijd de bestellingen doet.
Wanneer je het label ophangt, wordt
direct of op gezette tijden de bestelling
gedaan. In de hoeveelheden en volgens
de levertijden die al zijn vastgelegd. Hij
hoeft geen orders op te halen door op
elke plek de barcodes te scannen. Ook
hoeft hij de bestelling niet meer in te
voeren. Dit scheelt voor ál je locaties
enorm veel tijd.

3

Je collega die normaal gesproken
de barcodes moet scannen van
de producten die besteld moeten
worden en later de aanvulling van de
voorraden verzorgt, komt nú pas in
beeld. Hij pakt het label van het bord
en zorgt dat alles weer in het juiste
vakje komt. Net als altijd.
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GEEN NIEUW SYSTEEM NODIG

Behalve tijdswinst en een nauwkeuriger proces verandert er
niets. U heeft geen nieuwe bestelsoftware nodig om het bord
met uw bestelsysteem te laten praten. We haken namelijk aan
op je bestaande systeem, waardoor je daar niets hoeft aan
te passen. Zelfs de hoeveelheden en levertijden niet. Dat kan
allemaal blijven zoals het is. Je hebt daar tenslotte goed over
nagedacht, dus daar willen wij helemaal niet aankomen.

we dat om in unieke codes. Als je liever zelf je labels codeert
en print, leveren wij een RFID-printer en de juiste materialen.
Het automatisch bestelbord heeft ruimte voor een maatwerk
uitleg van de werking, die wij voor je kunnen toevoegen.

SAMENWERKING ZORGT
VOOR MEER INNOVATIE

Het leek ons prettig dat je met je huidige labels en
labelhouders kunt blijven werken. Daarom hebben we bij de
ontwikkeling van het automatisch bestelbord ervoor gezorgd
dat alle type kaartjes en labels op de flexibele regels van het
bord passen. Wij moeten uiteraard wel uw bestaande labels
van RFID-labels voorzien. De RFID-technologie zorgt namelijk
voor het uitwisselen van de vastgelegde informatie op de
chip met het auto-bestelbord dat weer met uw bestelsysteem
praat. Elk label krijgt een uniek nummer – ook als het
artikel twee keer bestaat - zodat dubbele bestellingen niet
voorkomen. Werk je nu met een generiek systeem, dan zetten

Het automatisch bestelbord is een innovatie van Track factory,
wij werken samen met LabelMed en VE-Systems. LabelMed
wil als toonaangevende leverancier van zelfklevende
etiketten in de gezondheidszorg continu kennis en ervaring
opdoen om je een totaalpakket te kunnen bieden.
VE-Systems is als specialist in de zorg altijd bezig om
te kijken hoe de inzet van producten je logistieke keten
van magazijn tot bed slimmer en efficiënter kan laten
verlopen. Track-factory gelooft dat de mogelijkheden om
slimmer te werken met RFID ontelbaar zijn. RFID kan vele
bedrijfstakken wijzer en daarmee ook competitiever maken.
Onze gezamenlijke drive en gezond verstand om slim samen
te werken en van elkaars kennis gebruik te maken, heeft
geresulteerd in het automatisch bestelbord. Meer informatie
vind je op www.track-factory.nl.

EXTRA MOGELIJKHEDEN VOOR SPECIFIEK

VOORRAADBEHEER

OOK AAN DE MANIER VAN
WERKEN VERANDERT NIETS

DE BIN SWITCH

DE AIRO-SENSOR

Hiermee beheer je speciale voorraad die
bijvoorbeeld in een persoonlijke lade ligt
op een laboratorium of in een kast op
de OK. Hiermee heb je zelfs geen autobestelbord meer nodig. Als je de switch
omzet naar “re-order” dan wordt direct de
bestelling geplaatst.

Deze sensor hang je in voorraadkasten met
medicijnen. Dan kun je volgens de wettelijke
voorschriften informatie krijgen over de
juiste bewaartemperatuur omdat de sensor
de waarden registreert en communiceert.

NOG EVEN ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Minder administratieve handelingen logistiek en verpleging;
• Geen aparte scanning meer op locatie;
• Geen dubbele of foutieve scan;
• Reduceren tussenvoorraden door automatische bestelling/ juiste voorraad situatie;
• Afname derving;
• Beheer vanaf één locatie;
• Direct digitaal inzicht in alle bordstatussen;
• Bestelfrequenties per bord in te stellen aan te passen of per route in te delen;
• Proces verandert niet:
bestaande informatie wordt in één keer ingelezen en verwerkt;
• Te integreren in elk systeem;
• Groei tevredenheid medewerkers en cliënten.
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