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make things talk to each other

i-CAB – RFID-kast met realtime voorraadbeheer & tracering

- Stopcontact AC 230 Volt
- Netwerkaansluiting RJ45 met vast IP adres

- Realtime voorraadbeheer op stukniveau (incl. product- en vervaldata, lot- en serienummer,…)
- Realtime tracering van wie de i-CAB bevoorraadt of er producten uitneemt/teruglegt
- Weggenomen of teruggelegde producten worden door de i-CAB automatisch en in real-time

gekoppeld aan de persoon die de handeling uitvoert
- Productdata verschijnen op het scherm in de deur (ter controle van de productregistratie)
- Bij elke verandering wordt de voorraad van de i-CAB in real-time aangepast
- Voorraadmonitoring van de i-CAB vanop afstand door de apotheek of derden (consignatie)
- Realtime tracering van de gebruikte productverpakkingen per patiënt d.m.v. de i-BIN
- Eenvoudige interface met de reeds in het ziekenhuis gebruikte software
- Grote tijdswinst door realtime voorraadbeheer en tracering van uw product tot bij de patiënt
- Eenvoudige procedures resulteren in minder fouten en een betere kwaliteit

Made in Belgium

Onze i-CAB functioneert met alle productsoorten, maar is specifiek ontwikkeld voor de duurdere
producten zoals bijvoorbeeld implantaten, stents en protheses, omdat deze door de i-CAB op
stukniveau beheerd worden.
De i-CAB is uitgerust met ISO 6040 genormaliseerde modules voor een optimale stockage. Via
ons iOSS-softwarepakket wordt de i-CAB gelinkt aan het centraal voorraadbeheersysteem.
Indien de producten waarvoor u realtime voorraad wil houden niet standaard voorzien zijn van
een RFID-tag, dan kan mattteo u een RFID PRINT-module leveren en installeren. Die stelt u in
staat om zelf de RFID-tags aan te maken en op de producten te kleven.

Dankzij onze i-CAB wordt actief en realtime voorraadbeheer een fluitje van een cent!

In realtime de voorraad van uw duurdere
verbruiksgoederen bijhouden en ze op
stukniveau traceren tot aan de patiënt?
Dat kan!
Onze i-CAB, in combinatie met onze RFID-
tags op de producten en onze iOSS
logistieke communicatiesoftware signaleert
en traceert meteen wanneer een product
uit de kast wordt genomen, de
bevoorrading gebeurt of ongebruikte
goederen teruggeplaatst.
Bovendien geeft de ingebouwde
toegangscontrolemodule enkel toegang
tot de i-CAB aan bevoegde personen.
Onze i-BIN traceert dan weer welke
goederen verbruikt werden voor een
bepaalde patiënt tijdens de ingreep.

Voordelen

Benodigdheden per lokaal
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