Kontortelefon, alle hverdager mellom kl 0800-1600:
Tlf 78443350
Vakttelefon, alle hverdager fra kl 0600 til 0800
og fra kl 1530 til 2000. Lørdager fra kl 1000 til 1600:
Tlf 995 12 168

Øk effektiviteten
Multipack forenkler hverdagen. Med enkle og gjennomtenkte funksjoner blir
sjansen for feil minimert.
Enkle funksjoner hjelper å holde flyten i produksjonen.








Stor oversiktlig skjerm med store taster
Mulighet for feilretting med tilgang til dette på skjermen.
Enkel vedlikehold ved bruk av standardiserte deler.
Enkelt å supportere via fjernsupport.
Lave driftskostnader og enkelt å skaffe reservedeler.
Standard nettverkskommunikasjon gir stabilitet og hurtig response i
hele systemet.

Administrasjonsdelen i Multipack har ett nytt og moderne grensesnitt,
inspirert av Microsoft Office 2007.

Ta kontroll over lageret ditt
Multipack tilbyr lagerstyring, registrering inn og ut av lager gir oversikt over det
som til enhver tid er på lager av råvarer og ferdigvarer.









Dataoppsamling til database ved veiing og merking av varer
Strekkodeskanner ved plukking til ordrer
Pakkseddel og fraktbrev er klart til utskrift umiddelbart.
Alle fraktdokumenter kan sendes via innebygd e-post funksjon.
Eksport av filer til fakturasystemer.
Du oppnår mulighet for å spore hvor varene er kommet fra og hvor
varene er levert.
Du får oversikt over hvor varene er til enhver tid.

Multipack leveres også med mulighet for å kjøre på Intermec printere
slik at du ikke har behov for en PC ute i produksjon.

Bytte til Multipack
Det kan være enklere og rimeligere enn du tror.









Multipack støtter de aller fleste vekter med datasending på seriell port.
Multipack kjører på alle typer PC terminaler(Windows XP eller nyere).
Multipack kjører på Intermec etikettskrivere .
Vi leverer også egne industri pc terminaler (IPC) som er meget godt egnet i tøffe miljøer.
Multipack kommuniserer via vanlig nettverk, så kabling er hverken vanskelig eller dyrt.
Enkel installasjon og oppsett som kan utføres av bedriftens IT ansvarlig.
Vi installerer også via fjernstyring eller ved oppmøte, be oss om fastpris.

Med egen bemannet vakttelefon så får du også hjelp utenom vanlige åpningstider.
Se vår hjemmeside: www.multipack.no eller ring for mer informasjon

Ta kontakt for en uforpliktende demonstrasjon eller tilbud.

