
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ OD 1993R.

» SIŁA DOŚWIADCZENIA

PPHU BOGMAR ZPCHr jest z Państwem od 30 lat. Lider w branży 
BHP, któremu do tej pory zaufało  bardzo wiele firm, wśród nich 
znajdują się największe Polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa z 
takich branż jak; AGD, automotive, spożywcza, budowlana, wydo-
bywcza i transportowa. Działalność rozpoczęliśmy od produkcji 
odzieży roboczej, a rosnące doświadczenie i znajomość aktual-
nych problemów oraz potrzeb przedsiębiorstw, doprowadziły w 
1993r. do rozszerzenia oferty o produkcję i dystrybucję środków 
ochrony pracy. W 2012 wprowadziliśmy innowacyjną usługę Ma-
gazyn 24h, dzięki której zapewniamy stałe monitorowanie i wyda-
wanie produktów za pomocą automatów vendingowych.

To profesjonalna usługa 24h 
monitorowania i wydawania produktów 
za pomocą automatu wydającego

Intuicyjny system IDS  w połączeniu z najnowszej  generacji 
automatami tworzy usługę Magazyn24h na najwyższym pozio-
mie. Działanie automatu bębnowego oparte jest o najnowsze 
technologie a niewielkie gabaryty urządzenia idealnie rozwią-
zują problemy z miejscami gdzie jest ograniczona przestrzeń 
magazynowa. Menu automatu skonstruowane jest tak aby 
pobieranie produktu trwało maksymalnie 15 sekund. Bezpo-
średnie połączenie z system IDS zapewnia doskonałą przejrzy-
stość i kontrolę zużywanych produktów.  Największą korzyścią 
automatyzacji wydań artykułów BHP oraz innych produktów 
jest możliwość wnikliwego ewidencjonowania pobrań produk-
tów przez co umożliwia łatwe monitorowanie kosztów. Opcje 
konfiguracyjne oprogramowania raportującego umożliwiają na 
tworzenie własnych, wnikliwych analiz ułatwiających pracę w 
działach: Zakupów, Magazynu, Bezpieczeństwa i higieny pracy, 
Controlingu a przede wszystkim produkcji i utrzymania ruchu.  
W ramach systemu IDS Magazyn24h zapewniamy kompleksową 
obsługę polegającą na 24h monitorowaniu  stanów magazyno-
wych w automatach, których zapas na bieżąco uzupełniamy, za-
pewniając dostępność produktów 24 godziny na dobę przez 7 
dni w tygodniu!

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?
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3 SZYBKIE KROKI

Magazyn depozytowy Bogmar
u Klienta + automaty wydające 

+ Rental odzieży i rękawic
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Wymiana danych 
pomiędzy automatami 

a serwerem
i aplikacją IDS

Założenie profili pracowników
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(zapotrzebowanie wysyłane z automatów

oraz magazynu depozytowego)

Zaopatrzenie stanu depozytowego
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WDROŻENIE USŁUGI MAGAZYN 24H

2.
Konfiguracja 
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pobrań i dostępu 

dla poszczególnych
pracowników.

1. 
Audit, określający 

rodzaje używanych 
produktów 

oraz ilość niezbęd-
nych 

automatów.

3.
Dostawa automatów 
do Klienta i szkolenie 

z zarządzania 
aplikacją IDS.

KOMPLEKSOWA OPIEKA

» WSPÓŁPRACA BAZUJĄCA 
 NA INDYWIDUALNYM PODEJŚCIU

USŁUGA MAGAZYN24 = UDOWODNIONE 
OSZCZĘDNOŚCI NA POZIOMIE NAWET

45-55%

AUTOMAT WYDAJĄCY D810
» REKORDOWA POJEMNOŚĆ PRZY MAŁYCH WYMIARACH

Automat D810 jest samoobsługową maszyną, 
automatycznie wydającą do 810 różnych pro-
duktów. Oparty na zasadzie obrotowego bęb-
na, umożliwia przechowywanie bardzo dużej 
ilości artykułów na małej powierzchni. Intuicyjne 
zarządzanie zapewnia ekran z 15 dotykowymi 
przyciskami w wersji basic lub ekran dotykowy w 
wersji premium. Dzięki opatentowanemu syste-
mowi skanowania komór, ładowanie produktów 
jest proste i szybkie. Do automatu D810, moż-
na podłączyć czytnik kodów kreskowych oraz 
automat pomocniczy bez panelu użytkownika.

AUTOMAT WYDAJĄCY D1080
» AUTOMAT WYDAJĄCY 
 WSZECHSTRONNEGO ZASTOSOWANIA

Automat D1080 jest samoobsługową maszy-
ną, automatycznie wydającą do 1080 różnych 
produktów. Oparty na zasadzie obrotowego 
bębna, umożliwia przechowywanie bardzo 
dużej ilości artykułów na małej powierzchni. 
Intuicyjne zarządzanie zapewnia ekran z 15 
dotykowymi przyciskami. Dzięki opatentowa-
nemu systemowi skanowania komór, łado-
wanie produktów jest proste i szybkie. Do 
automatu D1080, można podłączyć czytnik 
kodów kreskowych oraz automat pomocniczy 
bez panelu użytkownika.

AUTOMAT WYDAJĄCY L40
» WIELOFUNKCYJNY AUTOMAT WYDAJĄCY 
 PRODUKTY O DUŻYCH GABARYTACH

Samoobsługowy automat L40 pozwala na auto-
matyczne wydawanie do 40 różnych produk-
tów. Prosta, kwadratowa budowa umożliwia 
załadowanie artykułów o dużych rozmiarach. 
Specjalnie przygotowane otwory przeznaczone 
są do wykonania wewnętrznej instalacji 230V, 
zasilającej przechowywane produkty. Bardzo ła-
twe zarządzanie automatem zapewnia ekran z 
15 dotykowymi przyciskami. Do maszyny można 
podłączyć czytnik kodów kreskowych oraz pozo-
stałe automaty dostępne w ofercie. Automat L40S 
z powodzeniem pełni funkcję jednostki pomoc-
niczej dla automatu D540 lub D1080 lub S1610 
oraz D810. 



» Zyskaj  kontrolę  nad  wydawaniem  produktów  
 pracownikom

» Zredukuj  wydatki  na  materiały  BHP i  inne  
 artykuły  nawet  o  50%

» Zautomatyzuj  pracę  w różnych działów  
 w  Twojej  firmie

Połączenie automatu wydającego ze zinte-
growanym systemem dystrybucji (aplika-
cją IDS), pozwala na całodobową kontro-
lę wydań i stałą dostępność potrzebnych 
produktów. 

» Dostęp 24h/7 - wydawanie produktów niezależnie 
 od godzin pracy magazynu 

» Magazyn pod kontrolą - ograniczenie zapasów 
 magazynowych i dokładny monitoring przepływów  
 produktów 

» Zmniejszenie zużycia produktów nawet o 50% 
 - dzięki pełnej kontroli pobrań i możliwości ustalania  
 limitów odrębnie dla każdego pracownika 

» Natychmiastowe generowanie raportów - możliwość 
 tworzenia zestawień użytecznych dla działu zakupów, 
 służby BHP, controllingu i księgowości 

» Uproszczenie organizacji zaopatrzenia - stały dostęp 
 do aktualnego stanu magazynu 

» Oszczędność czasu - ograniczenie do minimum 
 działań związanych z obsługą wydań 

» Brak pomyłek - każdego produktu używają wyłącznie 
 pracownicy, zajmujący odpowiednie stanowiska 

EFEKT: 
BRAK PRZESTOJÓW 
W PRACY I OSZCZĘDNOŚCI 
NA POZIOMIE NAWET 50%

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

KOMPLEKSOWA DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW 

ZA POMOCĄ AUTOMATÓW 
WYDAJĄCYCH 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „BOGMAR”
Bogusława Jolanta Bryczek Import-Export

43-300 Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 160

tel. 33 812-32-48 , 33 811-89-10,
fax. 33 811-89-12, kom. 602 580 280

e-mail: kontakt@bogmar.net

www.bogmar.net

www.magazyn24h.pl

Korzyści dla wielu obszarów 
przedsiębiorstwa

» MAGAZYN 24H USPRAWNIA PRACĘ 
 KLUCZOWYCH DZIAŁÓW W FIRMIE

Zakupy, logistyka, controlling 
spadek zużycia produktów nawet o 50%, automatyczne 
zawiadomienia o zapotrzebowaniu, łatwe generowanie 
zamówień raportów, optymalizacja zapasów i kosztów 
zakupów, wgląd w zużyte materiały przez każdego użyt-
kownika

Produkcja 
brak ryzyka przestojów, związanych z wyczerpaniem za-
pasów, stała kontrola przepływu i dostępności produk-
tów, minimalizacja czasu pobrań z magazynu

BHP 
możliwość pobierania wyłącznie tych produktów, które 
zostały przypisane danemu użytkownikowi, rejestracja 
czasu pobrań

Magazyny 
dostępność 24h/7 dni w tygodniu, niższe koszty utrzyma-
nia, oszczędność czasu przy zamówieniach i uzupełnianiu 
magazynów, zmniejszenie stanów magazynowych

Narzędziownia 
Inteligentne wydawanie narzędzi które zostały wybra-
ne do odpowiednich procesów produkcyjnych, funkcja 
zwrotów gwarantująca 100% kontrolę nad narzędziami 
i ich naprawami.


