
KERESETTRENDSZER

Az újonnan kifejlesztett teljesen automatikus 
 keresettrendszer tökéletes 

kiegészítő a sokat vásárolt gyógyszerek, az 
úgynevezett keresettek automatizált tárolására 
és kiadására. A különlegesen magas kiadási 
sebesség többszörösére növeli a gyógyszertár 
teljesítőképességét és hatékonyságát.

A tárolandó csomagolások a 
keresett moduljához a teljesen automatikus 
betöltőterminálján vagy a kézi gyorsbetöltőjén 
keresztül jutnak el. Ezután a szabadalmaztatott 
betöltőportálunk feltölti gyógyszerekkel a 
csatornákat – nincs kézi adagolás, minden 
automatikus.

Amikor szükség van egy gyógyszerre, 
a csomagolások másodpercek alatt egy 
kétirányú, a magasban futó gyűjtő szállító-
szalag (Ultragyors felvevő-kiadórendszer) 
közvetítésével a megfelelő kiadóhelyre 
kerülnek (akár 1400 csomagolás 
óránként).
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GOLLMANN
közepes méretű·tulajdonos által vezetett·személyes

Precíz, „Made in Germany” munka és a gépiparban, illetve az automatizálási technológiában szerzett átfogó know-how – ezt 
képviseljük. Alapvető kompetenciánk a nagyon komplex, nagy mennyiségű és változatos kis méretű termékek raktározásának 
gazdaságos automatizálása. A Gollmann már három földrész 20 országában van jelen, és a vállalat alapítása óta 1700 automatát 

telepített.

Nem titok a sikerünk receptje: Jól képzett szakemberek minden területen, valamint a kutatás és fejlesztés, a tervezés, a gyártás, 
a telepítés, a szerviz, a marketing és az értékesítés összekapcsolása egy fedél alatt. Sűrű szervízhálózattal rendelkezünk nem csak 

a telephelyünk közelében, hanem európaszerte. Ehhez társul még vevőink kívánságának nagy mértékű fi gyelembe vétele.

MIÉRT A GOLLMANN?
1. Helytakarékosság:

A kompakt felépítés lehetővé teszi 
csomagolások ezreinek hatékony 

tárolását a legkisebb területen. Ezzel 
elkerülheti a szükségtelen átépítést, 

és további helyhez jut.

2. Méretezhetőség:
Szabadon válaszható a hosszúság, 

szélesség és a magasság, 
így az automata igazodhat 

a gyógyszertárának adottságaihoz. 
Profi táljon a kevés átépítési 

munkálatból és költségből, valamint 
a gyógyszertárban megmaradó 

többlethelyből.

3. Bővítés:
A gyógyszertárának fejlődésével 

párhuzamosan bármikor lehetősége 
van a bővítésre. Ezzel időt és költséget 

takaríthat meg, és egy lépéssel 
a többiek előtt járhat.

4. Könnyűszerkezetes felépítés:
Lehetővé teszi, hogy bárhova 

elhelyezze, így kisebb átalakítás 
szükséges, kisebb költséggel.

5. Made in Germany:
A minőség és a tartós kivitel folyamatos 

költségmegtakarítást eredményez.

6. Egyszerű kezelés:
Az átlátható GELON felhasználói 
felület könnyen felismerhető ikonjai 
segítik az automata gyors üzembe 

helyezését.

7. Egyéni kialakítás:
A színek és dekorációk széles 
választékában megtalálhatja a 

gyógyszertárához illő külsőt. Ezzel 
olyan kellemes atmoszférát hozhat 
létre, amelyet mind a munkatársai, 

mind a vásárlók nagyra fognak 
értékelni.

8. Partneri kapcsolat:
Tapasztalja meg a tulajdonos által 
vezetett középvállalatunk előnyeit: 

legjobb szerviz, gyors döntéshozatal 
és állandóan rendelkezésre álló 

kapcsolattartó.

9. Szerviz:
A hét minden napján 24 órában 
elérhetőek vagyunk telefonon. 

Emellett képzett szerviztechnikusokból 
álló hálózattal is rendelkezünk, így 

a segítségnyújtásra legfeljebb néhány 
órát kell várakoznia. Ezáltal biztos 
lehet abban, hogy szükség esetén 

mindig rendelkezésére állunk.
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LEJÁRATI DÁTUM FELISMERÉSE 
KAMERÁVAL

A csomagolásra nyomtatott lejárati 
dátum felismerése

ULTRAGYORS FELVEVŐ-
KIADÓRENDSZER

A raktárklaszterek száma és mérete 
választható

CSATORNARAKTÁR-RENDSZER

Egyénileg konfi gurálható 
a legnagyobb kapacitásigényeknek 

megfelelően

INTEGRÁLT VÁLTOZATBAN IS 
RENDELKEZÉSRE ÁLL

A GO.rapid a RAPID GO.compactba 
integrált változata. 

SZÁLLÍTÓDOBOZOK

Teljesen automatikus komissionálás görgős 
szállítórendszerrel

» automatikus dobozolás lehetséges«
» telítettségméréssel«

» a hossz és a forma egyénileg konfi gurálható «

TELJESEN AUTOMATIKUS 
CSATORNAFELTÖLTÉS

A betöltőportál teljesen automatikusan 
elvégzi a csatornák feltöltését. 

INTUITÍV FELHASZNÁLÓI FELÜLET

redundánsan biztosított PC,
 legújabb operációs rendszer (Windows 10), 

GELON 2020 verziójú szoftver, 
120 percet biztosító szünetmentes tápegység

TELJESEN AUTOMATIKUS BETÖLTÉS (TAB)

Beönti a betöltendő csomagokat, elindítja a betöltést, és … kész. A  önállóan 
raktároz, és átveszi a Datamatrix kódból a lejárati dátumot, a sarzsszámot, és elvégzi 
a leltármódosítást.

A teljesen automatikus betöltés (TAB) külső bevezető szállítószalagokkal bővíthető, 
ezáltal a teljes árubevitel autonóm módon működhet.

LEJÁRATI DÁTUM FELISMERÉSE KAMERÁVAL

A teljesen automatikus betároláshoz szükséges kameramodul automatikusan leolvassa 
a vonalkódot, és átveszi a gyógyszert az adatbázisba. Az egyszerű vonalkódok nem 
tartalmazzák a lejárati dátumot és a sarzsszámot. Egy LED-es megvilágítással ellátott 
nagy felbontású kamera és egy speciális szoftver rögzíti ezeket az adatokat és „elolvassa” 
a címkén található szöveget. Kiválasztja, kiértékeli és digitalizálja a jeleket, betűket és 
számokat. Ehhez van egy külön csapatunk, akik katalogizálják a csomagolásokat, és 
naponta átvezetik a frissítéseket / változásokat az adatbázisba. Ebből Ön semmit sem 
vesz észre, a frissítés automatikusan a háttérben történik.

A kameraalapú képfeldolgozó rendszerünk megbízhatóan működik – a legkülönbözőbb 
címkézési eljárások esetén és nehezített körülmények között is (visszatükröződő vagy 
ívelt felület, alacsony kontraszt). Az automatikusan meghatározott lejárati dátumok kb. 
90%-os leolvasási arányával majdnem teljesen pontos készletinformációval rendelkezik.

A Datamatrix kóddal ellátott csomagolásokat teljesen digitálisan rögzíti, és automatikusan 
átadja a készletnyilvántartó rendszernek.

INTUITÍV FELHASZNÁLÓI FELÜLET

A  csak azt mutatja, ami Önt valóban érdekli. A nagy, egyszerűen kezelhető 
15 hüvelykes érintőképernyőn megjelenő intuitív felhasználói felületnek köszönhetően 
könnyen áttekinthet minden fontos funkciót. A betöltési, kiadási menük, a lejárati dátumok 
kezelése és a raktárkészlet fontos adatai egyetlen lépéssel elérhetők. Ezáltal a navigáció 
és a kiválasztás szinte gyerekjáték.

EGYÉNI KIALAKÍTÁS

A színválasztás egyéni jelleget ad. Válassza ki a kedvencét 
több mint 200 színből és néhány furnírtípusból, ezáltal egy 

ból megalkotja az ÖN ját.

De a szín még nem minden. Az automatának tökéletesen 
illeszkednie kell a gyógyszertárához és annak folyamataihoz. 
Ezzel máshol jobban hasznosítható erőforrásokat 
szabadíthat fel. Értékesítő munkatársaink átfogó tanáccsal 

látják el a lehetséges legnagyobb fokú integrációval és az optimális elhelyezéssel 
kapcsolatban.

SZERVIZ

HELYSZÍNI OKTATÁS / FELHASZNÁLÓI TRÉNING
A  üzembe helyezése után az oktatást végző munkatársunk még néhány napig 
a helyszínen marad. Az automatával kapcsolatok különböző feladatok így kipróbálhatók 
és betanulhatók.
Ezen kívül rendszeresen tartunk oktatást cégünk telephelyén Halléban (Saale). Így nem 
csak a tudását frissítheti fel, hanem kicserélheti tapasztalatait más felhasználókkal, és 
tanulhatnak egymástól.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ügyfélszolgálati munkatársaink telefonon megválaszolják a működéssel kapcsolatos 
kérdéseit. Természetesen elérhetőek vagyunk a hét minden napján, akár éjszaka vagy 
ügyeleti időben is.

Szervizkapcsolat
Az 50 Gollmann-szerviztechnikus egyike – az ÖN Szervizkapcsolata – felelős az ÖN 

jának zavarmentes működéséért. Ő koordinálja a megelőző karbantartásokat 
és az Ön személyes kapcsolata, ha helyszíni beavatkozás szükséges.

VIDEÓ

A képek többet mondanak ezer szónál, de a videók többet 
mondanak ezer képnél. Ezért megosztjuk önnel a termékről 
szóló videót; elindításához használja a balra található 
QR-kódot. 

A videó elindításához olvassa be a QR-kódot az 
okostelefonjának vagy tabletjének kamerájával, illetve egy QR-
kódolvasó alkalmazással.VIDEÓ 

LEJÁTSZÁSA


