RFID

RFID

Sua aplicação é ideal para gestão de armazéns em geral, gestão de estoque ou inventário, gestão de pátio,
gestão de patrimônio, movimentação portuária, esporte e entretenimento, gestão de processos industriais e
varejo, controle de acesso, gestão de picking, gestão de eventos e projetos específicos e inovadores.

Informações Adicionais

Automação: redução de processos manuais como captura de dados, reduzindo o erro humano e
permitindo que a equipe de funcionários se dediquem a atividades de maior valor agregado;

Integridade: possibilidade de manter como informações atualizadas em tempo real, eliminando erros,
facilitando o rastreamento e prevenindo perdas e roubos;

Velocidade: redução do tempo de movimentação de materiais e busca de informações; Informação:
disponibilidade de dados e informações que permitem uma tomada de decisão melhor e mais rápida;

Capacidade: permite a empresa em desenvolvimento novas aplicações em sua cadeia de serviços,
melhorando atendimento ao cliente e relacionamento com os parceiros da cadeia;
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Produtividade da Armazém e da Distribuição: como atividades de leitura manual ou com código de
barras podem ser substituídas com o uso de produtos ou pallets com RFID. O material será rastreado
automaticamente somente se move pelo armazém. Os ganhos de produção podem ser significativos;

Produtividade no Ponto de Venda: o uso do RFID reduz o tempo gasto em pontos de venda com uma
gestão de armazéns. Todo o material que sai da loja é automaticamente registrado, sem necessidade de
processo manual por parte dos funcionários;

Falta de Estoque: quando falta um material em estoque, corre-se ou risco de perder uma venda e, ainda
assim, o cliente compre seu concorrente. Uma informação em tempo real que o RFID permite ajuda a
melhorias melhores e mais materiais e uma quantidade de itens para estoque. O reabastecimento de
material também é mais rápido com este nível de qualidade nas informações;

Gestão do Inventário: Quando bem usado, o RFID melhora os processos de produção Just-In-Time, o
rastreamento de material em processo (WIP) ea movimentação do produto acabado. Uma visão precisa e
em tempo real deste cenário permite uma previsibilidade melhor do inventário e seu melhor
gerenciamento;

Redução dos Erros: o uso de um sistema de captura automatizado com RFID pode reduzir drasticamente
o erro humano na captura de informação. Isto reduz o custo de erros no inventário eo custo de
retrabalho para correção dos dados;

Rastreamento e Gestão dos Ativos: uma organização pode ter uma grande quantidade de equipamento
importante e difícil de gerenciar. Com o RFID se facilita uma localização, agendamento da manutenção e
prevenção de roubo destes equipamentos;
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