At finde kantbånd
er som at google.
Hurtigt og nemt.
Edgeband Management Set: kantassistenten
Samlet oversigt: kantmateriale og alle tilhørende oplysninger.
Med denne assistent har du et komplet overblik over alle oplysninger om kantmaterialet og materialelageret.
Du kan til enhver tid finde det rette kantbånd hurtigt og nemt, og søgningen efter materialet er nu nemmere.

Overblik over dine fordele
Komplet overblik: Alle kantoplysninger er tilgængelige i en samlet oversigt. Med appsene og HOMAG-kantbåndreolen har
du altid overblik over lageret. Printeren gør det desuden muligt at lave etiketter til individuel mærkning af kanterne.
Nem administration: overskuelig administration og entydig identifikation af kanterne i reolen (inkl. restlængder).
Systemet dokumenterer ind- og udlagring af kanter og angiver lagerpladsen.
Pladsbesparende: i kraft af lodret opbevaring af kantbåndene.
Tidsbesparende: reducerer klargøringstid ved skift af kant, og slut med at lede efter kantbånd.
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YOUR SOLUTION

Hvad omfatter „Edgeband Management Set“?
 To apps: „materialAssist Edge“ (administration af kantbånd i reolen) og „materialManager“ (centraliseret materialehåndtering
i virksomheden)







Konstruktionstegninger til kantbåndreolen „materialRack“ til gratis download
LED-lister til kantbåndreolen „materialRack Edge“
Etiketprinter inkl. 2 etiketruller
HOMAG CUBE (intelligent styreboks til oprettelse af forbindelse fra printeren og reolen til internet og apps)
Ibrugtagningsvejledning #BuildYourSolution

Arbejdsgangen på værkstedet forløber således:
1. Først skal du oprette dine kantmateriale-masterdata på kontoret i webappen „materialManager“ – eller du kan importere dem.
I „materialManager“ styrer du det komplette materiale centralt for din virksomhed. Appen viser dig altid det aktuelle lager, og hvor du kan
finde hvilken rulle.
Nu går det videre på værkstedet: Du opbevarer dine kantruller på kanthylden og gemmer oplysningerne om dem (f.eks. den respektive hylde)
i app‘en „materialAssist“ på tabletten. Således kan du nu nemt kan hente alle oplysninger om hvert kantbånd (egenskaber, restlængde). Det
er desuden let at udskrive de relevante etiketter til mærkning af kantbåndene direkte fra programmet. Hver etiket indeholder det tilsvarende
id, kantkoden og kantbåndets dimensioner.
2. Hvis et emne skal forsynes med kanter, skal du blot vælge det korrekte kantbånd i appen ved at trykke eller scanne den tilsvarende kode på
ordrepapirerne. Nu angives opbevaringsstedet med det samme af oplyste LED‘er på kanthylden, og du kan nemt og hurtigt finde den rigtige
kantrulle til bearbejdning.
3. Når du er færdig med at påsætte kant på emnet, kan du opdatere restlængden i appen „materialAssist“. Den samlede længde af hvert
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Resultatet: Optimalt organiseret klargøring af kantbånd,
oversigt over restlængder og en hurtigere opsætning af
kantlimningsmaskinen.
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kantmateriale og antallet af oprettede ruller opdateres samtidig i „materialManager“. På den måde har du altid et overblik over dit materiale.

