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Mitsubishi Carbide, ako významný dodáva-
teľ rezného náradia po prísnom výbere systé-
mov tool managementu dodáva m–store tool 
management system.

Vychádzame totiž z predpokladu, že sys-
tém riadenia spotreby náradia v strojárskej 
firme musí tvoriť zisk. Nesmie firmu zaťažo-
vať, ale naopak, musí byť zdrojom podkladov 
potrebných pre efektívne riadenie a kontrolu 
nákladov.

Užívateľ nášho systému má v každom oka-
mihu prehľad o skladových zásobách nára-
dia, meradiel alebo prípravkov, 
•  vidí, ktoré náradie je momentálne používa-

né a kto ho používa, 
•  má prehľad o spotrebe náradia pre každú 

výrobnú operáciu, stroj alebo na pracovní-
ka (v kusoch a v peňažnej hodnote), 

•  môže si zobraziť plánovanú spotrebu náradia 
pre dávku, ktorú plánuje zadať do výroby, 

•  systém generuje upozornenia pri nad-
spotrebe alebo pri potrebe doobjednať, 
je schopný aj automaticky vygenerovať 
a poslať objednávku podľa zadaných pa-
rametrov...

Základom každého m–store systému  
je výkonný, jednoducho a intuitívne  
ovládateľný software, ktorý je  
momentálne to najlepšie v odbore

•  podporuje všetky typy automatov výdaja 
náradia 

•  poskytuje cez 150 typov štandardizova-
ných hlásení

•   e–mail reporting s funkciou automatického 
objednávania

•  môže efektívne spravovať sklady s tisícka-
mi artiklov ....
K nemu je potom možné kombinovať typy 

výdajných automatov podľa potreby firmy.
•  malé zásobniky – do 60 – 70 typov náradia 

(špirálové)
•  veľké zásobníky – 500 – 1 000 – 2 000 ty-

pov (s rotačnými zásobníkmi vertikálne nad 
sebou, takže na malej ploche uskladníte 
veľké množstvo artiklov – napr. 2 m2 pre 
2 000 artiklov).
Oprávnený pracovník potom s pomocou 

svojej identifikačnej karty môže uskutočniť 
výber potrebného náradia pre určitú výrobnú 
operáciu. Tento pohyb je okamžite zazname-
naný a viditeľný vo všetkých typoch vyhodno-
cujúcich hlásení.

m–store je systém, ktorý je možné nastaviť 
presne pre potreby zákazníka tak, aby jeho vý-
stupy slúžili k efektívnemu riadeniu výroby 
a znižovaniu nákladov. Chyby evidencie alebo 
straty sa znížia na nulu.

m–store umožňuje rozlíšiť „Čo bolo objedna-
né“ a „Čo bolo skutočne efektívne použité...“
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M – STORE Tool management system
Plánovanie, riadenie a vyhodnocovanie spotreby náradia, evidencia prípravkov a meradiel,  
kontrola nákladovosti výroby... – to všetko sú témy, ktoré pre modernú a efektívnu strojársku firmu  
musia stáť vysoko na zozname priorít. Tool management sa stáva dôležitou súčasťou ekonomiky firmy  
a jeho zvládnutie veľkou mierou prispieva k jej prosperite.


