BESCHERMENDE
KLEDING DISPENSER
Deze dispenser is een handige oplossing voor de opslag en distributie van niet-textiele kleding in gezondheidszorginstellingen. Onze
slimme dispenser functioneert als een verkoopautomaat en levert
het juiste product op het juiste moment.
De dispenser kan een scala aan beschermende kleding netjes opslaan en distribueren. Het is modulair opgebouwd en, afhankelijk
van de breedte, passen er maximaal 400 items in een module. Zo
kunt u gemakkelijk de dispenser aan uw wensen en behoeften aanpassen. De dispenser modules zijn verkrijgbaar in twee verschillende maten: 70 centimeter breed en 115 centimeter breed.

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Medline‘s beschermende
kleding dispensers?
• Online management: Elke dispenser is verbonden met MedStock, oftewel Medline‘s web-based
voorraad-management platform. MedStock biedt real-time gebruiksrapporten en u kunt
nieuwe gebruikers toevoegen en oude verwijderen.
• 24-uurs service: De machine biedt een 24 uur per dag,
HOE WERKT HET?
7 dagen per week dispenser service.
• Modulair, schaalbaar design: Dankzij het modulaire
• De gebruiker identificeert
karakter van het systeem, kan de dispenser capaciteit
zichzelf met een badge of
worden verhoogd door simpelweg nieuwe modules toe
toegangscode.
te voegen.
• Voorraad zichtbaarheid: U kunt via de glazen ruit de
• De gebruiker kiest vervolgens
items in de dispenser zien.
de maat en het type
kledingstuk.
• Financiële besparingen: De dispenser helpt in het
optimaliseren van het verbruik van kledingstukken en
• Het kledingstuk wordt direct
helpt hierdoor geld te besparen.
vrijgegeven door de machine
• Productmix: Er kunnen maximaal acht verschillende
aan de gebruiker.
producten opgeslagen worden in elke module.
• Het systeem registreert de
selectie en wijst deze toe aan
een kostenplaats.

MEDSTOCK
MedStock is een online platform voor voorraadbeheer en biedt een breed scala aan grafieken
waarmee u het productverbruik in uw faciliteiten kunt bewaken en beheren. Door eenvoudig
een datumbereik in te voeren, kunt u grafieken genereren die het productgebruik per categorie,
productgebruik in de tijd, kostenplaatsallocatie en verbruik per gebruiker tonen.
U kunt deze grafieken, zoals die in de onderstaande voorbeelden, downloaden als PDF’s,
afbeeldingen of Excel-grafieken, waardoor het gemakkelijk is om deze informatie op te slaan of
te delen met uw team.

Kost center

Gebruik na verloop van tijd

Producttype

SCRUB SUIT, PANTS ANDSHIRT,SMS, BLUE, S

SCRUB SUIT, PANTS ANDSHIRT,SMS, BLUE, M

SCRUB SUIT, PANTS ANDSHIRT,SMS, BLUE, L

SCRUB SUIT, PANTS ANDSHIRT,SMS, BLUE, XL

Verbruik per gebruiker

Voor meer informatie over Medline‘s dispenser machines, kunt u contact
opnemen met uw account manager of ga naar: www.medline.eu/nl
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