Sistema Automatizado de Entrega de EPI

Delivery Machine
Agilidade, segurança e confiabilidade no
processo automatizado de entrega de EPI

Conheça o hardware

Hardware Delivery Machine

A maquina Delivery Machine é um equipamento de entrega de
EPI que ficam alocada nos diversos setores da empresa fazendo
todas as entregas de EPI integrada ao sistema de gestão

SigEPI® obedecendo as regras de negócio (matrizes de EPI),
ou trabalhando individualmente (off-line).
A Delivery Machine possui Interface gráfica LCD colorida de 17
polegadas sensível ao toque, conexão rede via ethernet ou
através de portas USB, identificação do empregado através de
leitor de cartão de proximidade RFID, gerenciando a
quantidade e período individual para retirada de EPI por
configuração e confirmando através assinatura biométrica,
proporcionando economia devido a um controle automatizado
e produtividade e também disponibilizando todo o registro de
movimentações de retirada de EPI de forma On-Line.
Integrado ao

Interface gráfica LCD colorida de 17 polegadas sensível
n
ao toque
Conexão rede via ethernet ou wirells totalmente on-line
n
Identificação dos empregados através de leitor de cartão
n
de proximidade RFID/Mifare e biometria
Gerencia quantidade e período individual para retirada
n
de EPIs por configuração
Segue todas as regras de negócia configuradas no
n
SIGEPI (Matriz de EPI, frequência, controle de estoque)
Elimina ficha com assinatura do empregado
n
n
Geração de economia devido a um controle
automatizado
n
Disponibiliza todo o registro de movimentações de
retirada de EPIs de forma On-Line

SigEPI® é uma solução indispensável para o

controle e gerenciamento no processo de entrega de EPI,
proporcionando uma considerável redução de custos e
produtividade com todo o controle.

Características técnicas
n
Registro de toda a movimentação de EPI
Segurança total de todas as informações através de
n
criptografia de dados
n
Elimina ficha com assinatura do empregado
n
Permite parametrização, possibilitando grande flexibilidade
e adaptação a diversas situações de uso
Permite geração de videos de treinamento de uso do EPI
n
n
Armazena todo o histórico das informações geradas
n
Segurança, agilidade e disponibilidade de informações
n
Geração de economia devido a um controle automatizado
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