Dystrybucja farmaceutyczna
Sprawdzone w branży rozwiązania z możliwością skalowania

       

Udoskonalone procesy

Pełna automatyzacja –
zwiększ efektywność
na każdym etapie
Optymalizacja procesu i stabilność procesu w okresie szczytowym. Redukcja błędów
kompletacji, zmniejszenie kosztów personelu oraz minimalizacja kradzieży. Zwiększenie
stopnia automatyzacji w magazynie dzięki zastosowanym rozwiązaniom Rowa
umożliwia poprawę jakości oraz stwarza zrównoważone możliwości oszczędzania.
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Inteligentne rozwiązania

Każdy proces jest inny –
rozwiązania Rowa® oferują
optymalną elastyczność
Nasze elastyczne rozwiązania dotyczące automatyzacji mogą
być stosowane w szerokim zakresie pomieszczeń magazynowych, dla procesów o różnym przebiegu, jak również w
przypadku zamówień o różnych strukturach. Skalowalność
oznacza możliwość dostosowania stopnia automatyzacji do
indywidualnego projektu – tak, aby idealnie pasował do
danego procesu lub budżetu.

Od nowych instalacji po modernizację istniejących konstrukcji
Rowa oferuje zróżnicowaną ofertę koncepcji. Bez względu na
wybór zawsze gwarantujemy zaawansowaną technologię,
optymalną niezawodność oraz wyjątkowy poziom
innowacyjności.

Wybór Twoich opcji
Opatentowana koncepcja buforów zamówień
Znormalizowane interfejsy
Koncepcje z zastosowaniem lodówek
Zautomatyzowane wprowadzanie
Instalacja w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie (substancje regulowane)
W pełni automatyczne pobieranie pojemników
Serwis Zapobiegawczy

Inteligentne rozwiązania

Koncepcje z zastosowaniem lodówek
Rowa odpowiada na wzrastające zapotrzebowanie dotyczące
przechowywania leków w lodówkach opracowując nowe
koncepcje, które eliminują konieczność wprowadzania
stanowisk pracy w chłodni.

Zautomatyzowana obsługa dostaw towarów
System Rowa ProLog® automatycznie wprowadza towary,
jednocześnie rejestrując nadrukowaną/stemplowaną datę
ważności. Znormalizowane interfejsy umożliwiają znaczące
skrócenie czasu i ograniczenie prac związanych z odbiorem
towarów.

Opatentowana koncepcja buforów zamówień
Bufor zamówień przechowuje skompletowane zamówienia
gotowe do wydania, kiedy mija je odpowiednia skrzynka
magazynowa. Bufor magazynowy to koncepcja wymagająca
niewielkiej obsługi, jednocześnie eliminująca problemy
związane z awarią w jednym punkcie.

Znormalizowane interfejsy
Znormalizowane interfejsy Rowa umożliwiają integrację
z istniejącą infrastrukturą IT oraz bliskiego transportu
materiałów, jak również dostosowanie do określonego
przebiegu prac, co skutkuje krótszym czasem realizacji
projektów.

Drugi pas wprowadzający
Drugi pas wprowadzający umożliwia niezakłócone ręczne
wprowadzanie asortymentu, zwiększając wydajność.

Instalacja w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie
(substancje regulowane)
Rozwiązania Rowa umożliwiają pełną automatyzację pracy z
substancjami regulowanymi. Zamknięty system w obrębie
zabezpieczonych pomieszczeń oraz dodatkowa gospodarka
stanami losowymi zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo
(półautomatyczne rozwiązanie pakowania).

Pobieranie kartonów
System Rowa Box automatyzuje wszystkie etapy realizacji
dużych zamówień. Leki mogą być pobierane odpowiednio do
zamówienia, wstawiane do kartonów i umieszczane na pasie
transportowym.

Bezpieczeństwo
UPS (zasilanie bezprzerwowe) oraz komputer zapasowy
stanowią zabezpieczenie przed zatrzymaniem systemu
i utratą danych. Zdalny serwis umożliwia zespołowi
serwisantów bezpośredni dostęp do systemu, aby szybko
usunąć problemy i przeprowadzić naprawę.

Projekt > Konstrukcja > Eksploatacja

W bezpiecznych rękach –
od planowania aż do realizacji
i jeszcze dłużej
Rowa zapewnia niezawodne i profesjonalne wsparcie na
każdym etapie procesu projektowania i wdrażania. Nawet
już po zainstalowaniu systemu do Państwa dyspozycji
pozostaje cały zespół specjalistów.
®

Pierwszym krokiem jest analiza zasobów i bieżących
procesów realizowanych u Klienta. Koncentrujemy się na
Twoich pomieszczeniach magazynowych i i rotacji
asortymanetu. Opracowujemy dostosowane do potrzeb
rozwiązanie na podstawie zebranych danych, uwzględniając
specjalne życzenia i wymagania Klienta. Po opracowaniu
dokładnie takiej wersji, jakiej potrzebuje Klient,
przeprowadzamy symulację, aby potwierdzić działanie
naszego zautomatyzowanego rozwiązania. Następnie
rejestrujemy wszystkie istotne informacje w zakresie prac.
Przez cały okres wdrażania nasi doświadczeni menadżerowie
projektu zapewniają ciągłe wsparcie oraz dbają, aby wszystko
przebiegało bezproblemowo. Równolegle prowadzimy
szkolenia dla użytkowników wewnętrznych i techników. Na
życzenie możemy zaoferować wsparcie na miejscu podczas
fazy uruchamiania.

Najnowocześniejsze rozwiązania zdalnej
konserwacji zapewniają krótki czas reakcji i regularną
aktualizację. Nasz Serwis Zapobiegawczy chroni przed
potencjalnymi awariami i umożliwia planowanie przestojów.
Nasi specjaliści są również do Państwa dyspozycji oferując
profesjonalne doradztwo w zakresie optymalizacji
pomieszczeń magazynowych.
Ponadto, nigdy nie tracimy z oczu dynamiki rynku: nasze
rozwiązania są w pełni skalowalne, a ich przewagą jest fakt,
że rozwijają się odpowiednio do potrzeb naszych klientów.
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Service Concept

Naszym Klientom oferujemy
to, co oni oferują swoim –
doskonałą obsługę
Jesteśmy dumni z realizacji naszej koncepcji w danej lokalizacji. Aby zagwarantować
płynny przebieg procesu, wykorzystujemy podwójne doświadczenie: aktywnie
włączając pracowników i utrzymując wielopoziomową organizację serwisu po swojej
stronie. Zamiennie możesz również wybrać nasze rozwiązanie pełnej obsługi.
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Rowa Technologies
Standard w branży: Koncepcja wielopozio
mowej obsługi obejmuje infolinię dostępną
24 godziny na dobę, najnowocześniejsze
rozwiązania zdalnej konserwacji oraz
specjalistów ds. wyrobu znających różne
języki. Opcjonalnie dostępny jest Serwis
Zapobiegawczy.

Technik drugiej linii

Drugi poziom obsługi
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Szkolenie wybranych pracowników
umożliwia samodzielne przeprowadzanie
konserwacji planowej oraz usuwanie
drobnych problemów.
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