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ToolCare® 2.1  
FRAISA Szerszámmenedzsment  



• Számítógép által támogatott minimálkészlet figyelés

• Speciális elekronikus megoldás az automatizált utánrendelésre 

• Részletes kimutatások a szerszámfelhasználásról
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Produktívan ToolCare® 2.1 -gyel 
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A kifizetődő szolgáltatás

A magas minőség, az innovatív  
termékek és a szolgáltatások átfogó  
kínálata jellemzi a FRAISA teljesít-
ményét – az ügyfelek maximális 
kiszolgálása érdekében. A szerszám 
menedzsment szolgáltatásunk nem 
csupán kiegészítés, hanem olyan kéz-
zelfogható és bizonyítható előnyöket 
kínál ügyfeleink számára, amelyek szó 
szerint kifizetődnek.

A ToolCare® 2.1 rendszerrel 
minden kézben tartható

A ToolCare® 2.1-gyel, a FRAISA új,  
átfogó szerszámkezelő rendszerével az 
Ön vállalatának termelékenysége 
jelentősen emelkedik. A számítógéppel 
támogatott, teljesen automatikus szer-
számmenedzsment rendszerünk, ehhez 
testre szabható programot bocsát 
rendelkezésre. 

A ToolCare® 2.1-gyel a termelésben 
használt szerszámokat átláthatóan 
lehet tárolni és hatékonyan lehet 
felhasználni. A FRAISA szerszámos 
szekrény felirattal ellátott fiókjaival és 
szerszámaival mindig az eszközök biz-
tonságos, tiszta és rendezett tárolását 
biztosítja, így elkerülheti a hibákat és 
felgyorsíthatja a munkafolyamatokat.

Internetes alapú 2.1 verzió 
még több lehetőséggel

A 2.1-es verzió a szerszám gazdálko-
dást segítő „felhő“megoldáson túl  
még több lehetőséget kínál:  
A minimál készletek webes támogatású 
felügyelete a szerszámok automatikus 
utánrendelésével biztosítja, hogy a 
termeléshez szükséges eszközök mindig 
rendelkezésre álljanak.  

A webes támogatású rendszer min-
diglehetővé teszi, hogy interneten 
keresztül a raktárkészletről áttekintést 
kérjen le. A szerszám felhasználás és a 
vele kapcsolatos költségek tekintetében 
folyamatos átláthatóságot nyújt.  
Az automatikus utánrendelési folyamat 
ezen kívül jelentősen csökkenti az  
árubeszerzési ráfordítást.

ToolCare 2.1® előnyei az 
Ön számára

•  Rendezett, tiszta és biztonságos 
szerszám tárolás: a hibaforrás 
minimális, a munkafolyamatok 
optimalizáltak lesznek.

•  Pontosan áttekintés a raktárkész-
letről és rendelési szükségletről: 
nincs hiányzó szerszámok miatt 
előforduló állási idő.

•  Alacsony személyes ráfordítás a 
szerszámok utánrendelésénél  
és ügyintézésénél: alacsonyabb  
költségek és magasabb termelé-
kenység.

•  Állandó átláthatóság a szerszám 
felhasználás tekintetében: 
optimális költségellenőrzés és 
kiszámíthatóság.

•  Optimalizált szerszámraktár: ide-
ális raktárkészlet és raktárérték. 
Fizetési kötelezettség csak a tény-
legesen elhasznált szerszámok 
után keletkezik.

•   Átfogó szerszámmenedzsment 
az újszerszámok, a használt 
szerszámok és élezett szerszámok 
részére, hogy a rendelkezésünkre 
álló forrásainkat optimálisan ki 
tudjuk használni.

ÖSSZEGZÉS:
A ToolCare® 2.1 biztonsá-
got teremt, átláthatóságot 
nyújt, időt takarít meg és 
csökkenti a költségeket. 

Eredmény:
Nagyobb termelékenység és 
nagyobb hatékonyság

Amit a FRAISA ToolCare® 2.1 Szerszámmenedzsment rendszer kínál
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Egy Rendszer – ezernyi előny:   
ToolCare® 2.1 részletesen

A szerszámkezelő rendszer kezelése 
heti 7 napos és napi 24 órás folyamatos 
üzem esetén is felhasználóbarát, gyors, 
intuitív.

A szerszámokat, amelyeket használni 
szeretne, elegendő csupán a fixen tele-
pített szkenner fölött áthúzni.  
A 24”-os TFT monitoron az adatok 
kényelmesen leolvashatók.

Igény szerint egy RFID-chip segít-
ségével, egyetlen kézmozdulattal 
beolvastathatja az egyedi felhasználói 
adatokat. 

Felhasználóbarát

Mivel a raktárkészlet átlátható és 
az internet segítségével bármikor 
elérhető, a rendelési igények könnyen 
áttekinthetőek. A leltározás könnyebb.

Strukturált
Az eszközök automatikus rendelési 
folyamata, csökkenti az idő- és személyi 
ráfordítást a szerszámok utánrendelése 
és kezelése területén.

Hatékony 
A minimális készletek számítógéppel 
támogatott felügyelete, a szerszámok 
automatikus utánrendelésével megaka-
dályozza a hiányzó szerszámok miatti 
állásidőt. A termelékenység nő. 

Produktív 
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Az automatikusan vezérelt fiókokkal 
és az elektronikusan zárható fiók reke-
szekkel, a ToolCare® 2.1 rendszer még 
több lehetőséget kínál a munkafolya-
matok jobbá tételéhez.

Elektronikus

Más gyártók szerszámainak megrende-
lését és raktározását közvetlenül a  
ToolCare® 2.1 rendszeren keresztül 
teheti meg. Az interfészek lehetővé 
teszik a különböző árugazdálkodási 
rendszerek összekapcsolását.

Rugalmas

A szerszámokat egy helyen, egy  
szekrényben, átláthatóan tárolja.

Átláthatóság

A ToolCare® 2.1-gyel a FRAISA  
szerszámait, és más szállítók szerszá-
mait is problémamentesen kezelheti. 
Mindent egy rendszerben.

Integrált

Az újfajta felhő megoldás más le-
hetőségekkel ellentétben kevesebb 
hibalehetőséget hordoz. Az adatvesztés 
gyakorlatilag kizárt.

Ezen kívül a ToolCare® 2.1 a FRAISA 
szolgáltatásokhoz való közvetlen 
hozzáférésének köszönhetően gyors 
segítséget nyújt.

Biztonságos
A különböző kritériumok szerinti 
rendszeres, részletes jelentés révén – pl. 
munkatársak vagy megbízások szintjén 
– a szerszámfelhasználás tekintetében 
garantált az állandó átláthatóság. 

A szerszámköltségek világosan hozzá-
rendelhetők a költséghelyekhez vagy 
a rendelésekhez. A jövőbeni feladatok 
tervezését megkönnyíti. 

Átalakítható

A ToolCare® 2.1 ügyfelei kizárólagos 
információkhoz jutnak és lehetőségük 
van részt venni a FRAISA ToolSchool 
szemináriumain. 

Exkluzív

A ToolCare® 2.1 egy internetes alapú 
szoftver, ezért megfelelő internetes 
hozzáféréssel és a login adatokkal  
minden számítógépről használható.  
Az adatokat biztonsági okokból  
külső szervereken tároljuk.

Felhő alapú
ToolCare®  2.1
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A FRAISA szolgáltatás ajánlata 
Rugalmas és igény szerinti

A modul lehetővé teszi a „nem FRAISA 
szerszámok” tárolását és kezelését. 
Az ügyfelek a FRAISA szerszámkezelő 
rendszer számos előnyét (pl. állásidők 
megakadályozása, költségcsökkentés 
automata rendeléssel és raktárkezelés-
sel) használhatják más szállítók szerszá-
maira vonatkozóan is.

Más gyártók  
szerszámainak 
kezelése 4

Ez a modul lehetővé teszi a Lista Parts 
Control szekrények vezérlését, 
amelyek automatikus vezérlésű fiókok-
kal (Lista LDC vezérlés) és/vagy zárható 
fiók rekeszekkel (Lista LPC vezérlés) 
vannak ellátva. A Lista szekrény a Part-
ner igényei alapján kerül kiszámításra és 
kiajánlásra.

Elektronikus 
vezérlésű szer- 
számos szekrény5

Ez a modul támogatja a használt, de 
még tovább használható szerszámok 
rendszerezését. A rendszer szerszám 
kivételezéskor, javaslatot tesz a 
rendelkezésre álló használt szerszám 
felhasználására.

Használt 
szerszámok 
kezelése 3

A szerszámgazdálkodás a ToolCare® 2.1 felhőalapú rend-
szermegoldása segítségével történik. Az ügyfelek ebben az 
esetben bármely számítógépről hozzáférhetnek szerszámke-
zelő rendszerükhöz. A minimális készleteket számítógépes 
támogatással felügyeli és a szerszámokat automatikusan 
utánrendeli. Ezzel a FRAISA újraélezett szerszámait is kezelni 
lehet. A raktárkészletek internet kapcsolat segítségével lehív-
hatók. Az értékelési statisztikát a vállalati igényekhez lehet 
igazítani.

Alapmodul, elektronikus  
szerszámmenedzsment 21

A FRAISA-szerszámokat a feliratozott fiókos szekrényben 
tároljuk. A szerszámokat bizományi áruként bocsátjuk az ügy-
felek rendelkezésére, és a FRAISA mérleget készít róluk.

 

Alapfelszereltség

A ToolCare® 2.1 szerszámmenedzs-
ment rendszer moduláris, különböző 
teljesítmény szintekből épül fel.  
A modulok egymásra épülnek, a  
Partnerek a meglévő modulokat 
további modulokkal tudják kiegé-
szíteni, így a ToolCare 2.1 rendszer 
funkcióit az igények alapján lehet 
kialakítani.

Alap Opciók
Teljesítményszint

1Modul 2Modul 3Modul 4Modul 5Modul
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A FRAISA csoporttal  
kapcsolatos további
információkat itt talál.

Az e-üzletünk  
leggyorsabb elérési  
módja itt található. 

Itt is megtalál minket: 
facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup 
linkedin.com/company/fraisa

FRAISA Hungária Kft. 
Vásárhelyi P. u. 3 I HU-3950 Sárospatak I 
Tél.: +36 47 511 217 I 
info@fraisa.hu I fraisa.com I

http://www.fraisa.com/qr/huw1
http://www.fraisa.com/qr/huw9

