
possibilita a gravação permanente de
todos os processos de intralogística. O
novo módulo salva e arquiva a seqüência
de vídeos de processos do armazém e
conecta-os com dados de processo.

Esse desenvolvimento foi feito
porque é difícil rastrear itens como
controles ópticos, danos, falta de re-
messa, retornos e roubos.

O novo módulo de vídeo do sistema
de gerenciamento de armazéns LFS
400 conecta dados de imagem com a in-
formação do fluxo de material. Permite
uma documentação permanente dos
processos do armazém em combinação
com um hardware de vídeo. Isto é, in-
dependentemente de palete, caixa ou
item sendo movido, o LFS400 conecta
automaticamente os dados do fluxo de

material (número de pedidos, tempo
de processamento, locais de estoque e
código de identificação) com as ativida-
des gravadas em vídeo pelas câmeras
do armazém. Quando os produtos são
movidos, o sistema sincroniza e salva
os dados do processo com as gravações
de vídeo correspondentes relacionadas
à localização do estoque e aos movi-
mentos do produto. Os dados podem
ser encontrados, analisados e enviados
por e-mail em poucos segundos.

"Desta maneira, o LFS400 aumenta
a qualidade de processos de devolução,
minimiza perdas em expedição e simpli-
fica a investigação interna. Em caso de
reclamação, a câmera de documentação
permite uma evidência perfeita de da-
nos. Uma outra vantagem da nova solu-
ção: ela contribui para detectar roubos e
possibilita a prevenção de ocorrências",
explica o diretor do Grupo Ehrhardt +
Partner, Hermann Ehrhardt, durante a
MOVIMAT 2009.

Ainda são vantagens do módulo a
economia nas taxas pagas para segu-
rança e custos relacionados, aumento
da confiabilidade no estoque; melhora
no nível de serviço; entre outros.

Aplicações
A aplicação do módulo de vídeo

no WMS LFS400 é ideal quando as
exigências de segurança são o centro
de interesse; mercadorias valiosas
ou sensíveis são movidas; diferenças
de quantidade causam problemas
mas não podem ser rastreadas; há
o aumento de reclamações e dimi-
nuição da satisfação do cliente; pro-
vas legais são exigidas; custos com
pessoal para controle e conservação
de evidências são significativos; há
taxas de segurança e aumento de
reclamações de pagamentos; poten-
cial de emergência geral tem papel
decisivo ou quando existem pontos
fracos nos processos.



DESTAQUES INTERNACIONAIS

< CONTENTORES
A americana Orbis criou um novo contentor que
possui 1,50 m de comprimento, dez centímetro
a menos do que o habitual. Com o modelo
em tamanho menor, economiza-se espaço no
caminhão, podendo caber mais uma fileira do
produto, o que diminui o custo do frete por
peça, o número de embarques programados e
de caminhões. Mas ainda assim o contentor é
compatível com o maior, acondicionado 91% das
peças que caberiam neste [++1-800-999-8683].

Empilhadeiras ELÉTRICAS >
A empilhadeira elétrica Platinum SCX da Nissan é
fabricada para garantir conforto e segurança nas

operações. Seu motor é 100% em corrente alternada
e possui recursos como direção hidráulica, alça
multifuncional e três modos de operações pré-

programadas. Também indica erros e problemas no
sistema e diminui a aceleração automaticamente, após
determinada velocidade e em declives. Sua capacidade

é de até 21 e dispõe de diversas opções de chassi.
Pode ser aplicada no recebimento, no armazém e na

distribuição [no Brasil + 11-5014-2479].

« ETIQUETAS para o chão
A nova solução da americana Aigner são
etiquetas específicas para serem colocadas
no chão do armazém. O produto possui
moldura de alumínio em formato oval, e é
pregado ao chão, prevenindo contra perdas
ou etiquetamento incorreto. O usuário poderá
imprimir as etiquetas de poliéster de 5 cm por
15 cm sob demanda, no armazém ou numa
impressora-padrão de transferência térmica
[++1-800-242-3919].

CONTROLADORES >
A americana Holjeron desenvolveu o controlador ZoneLink

4-Zone. Com ele é possível controlar até quatro áreas
nos transportadores contínuos, mantendo zero acúmulo

de pressão. Suas funções incluem temporizadores de
lançamento, facilitando a implementação de um sistema de
transportes com o mínimo de programação do controlador.

O ZoneLink isola a energia de entrada e saída do motor
do transportador, permitindo que se alimente sensores e

outros dispositivos independentemente da fonte de energia
[++1-503-582-0820].
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