Inopick
Sistema de Picking inteligente e seguro
para controle de produtos na Logística

O Pick-by-light para itens de alto valor agregado
que necessitam de atenção especial
Um sistema de Picking inteligente e seguro, onde todas as posições se encontram fechadas e são abertas
automaticamente mediante uma ordem de separação, proporcionando controle e rastreabilidade dos produtos.

Fornece informações digitais
em tempo real

Reduz:

Assegura:

• Estoque

• Inventário

• Erros de separação

• Rastreabilidade

• Desvios

• Identi cação

• Movimentação

• Velocidade

Tecnologia
brasileira

Abertura automática

Biometria

Código de barras

Características Técnicas do Inopick
• Solução modular e con gurável

• Controle por leitura de código de barras

• Gavetas em alumínio com estrutura de aço

• Integração com WMS

• Necessita de ponto de rede de dados e
energia 220V

• Tecnologia totalmente brasileira

• Interface grá ca do usuário com display

• Dimensões 770 x 510 x 2100 mm (LxPxA)

• Travamento elétrico das gavetas com

touchscreen 24"

para cada módulo

abertura mecânica na falta de energia

• Medidores de produtividade e

• Reconhecimento biométrico

indicadores de desempenho

InLock
O armário inteligente que complementa a solução Inopick.
Permite armazenar itens de maior volume e ativos ﬁxos.
Também pode ter a tecnologia RFID*

Características Técnicas
• Permite instalação de cestos ISO nas dimensões 600 x 400 mm e alturas variáveis
• Permite operar stand-alone com uma interface grá ca de 10"
• Possui sistema de travamento elétrico em todos os compartimentos
• Controle de acesso por biometria
• Iluminação interna
• Sistema de fechamento mecânico em caso de falta de energia elétrica
• Fácil programação e parametrização
• Facilidade no cadastramento de novos produtos
*A solução RFID deve ser tratada como um desenvolvimento de engenharia, pois depende dos itens que serão armazenados
e sua distribuição no interior do armário

Nossos sistemas tem a ﬁnalidade de controlar e monitorar,
mantendo a ﬂexibilidade e a qualidade da operação.

Assegure uma rápida amortização do investimento com o aumento de produtividade na
separação dos produtos e redução de desvios.
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