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CLEVER FILL

PDA

voor efficiënter
robot gebruik

De Clever Fill PDA (Personal Digital

De Clever Fill PDA is ontwikkeld voor het optimaliseren van Robot gebruik en ondersteunt

Assistent, ook wel handheld computer

gebruikers om het beste uit hun robot te halen.

genoemd) is ontwikkeld in Nederland
door RoboPharma samen met een
aantal leden van de gebruikersvereniging en regionale sales partners.

De software en hardware zijn zo ontwikkeld dat hij bij elke apotheek met een RoboPharma Robot
kan worden toegepast.
Met de Clever Fill PDA kunt u nog sneller en efficiënter vullen en nog eenvoudiger de voorraad in uw
robot op peil houden.
De handheld computer is handzaam, heeft een 2d scanner en een alarmfunctie. Hij heeft een groot
bereik en u heeft 2 handen vrij bij het vullen.

Configuratie
De Clever Fill PDA, hand held oplossing
bestaat uit de volgende onderdelen
Een handzame en robuuste PDA
(hand held computer)
Gecombineerde 1d en 2d scanner,
geïntegreerd in de handheld computer
Touch screen
Toetsenbord
Wi-Fi verbinding

VOORDELEN
•
•
•
•

Opties
Heuptas

Beduidend sneller vullen van uw robot.
Armbevestiging met gecombineerde
De PDA kan een alarm geven als kanalen
bijna leegraken of in geval van storing.

1d en 2d vinger scanner.

U heeft beide handen vrij bij het vullen.

bevestigd en de scanner aan uw vinger.

In dit geval wordt de PDA aan uw arm
Daardoor heeft u beide handen vrij voor

U kunt 2d barcodes verwerken.

uw werkzaamheden.

Simple &Reliable
Fast &Compact
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Bespaar tijd met vullen

Alarmfunctie

Met de Clever Fill PDA kunt u sneller en efficiënter

De Clever Fill PDA is voorzien van een

vullen door op de pda de job “Vullen” te

alarmfunctie die u kan waarschuwen dat het tijd

selecteren. Vervolgens scant u de barcode van het

wordt om bepaalde kanalen aan te vullen of in

product. De PDA vraagt “Geef aantal op” of “Vol”

geval van storing.

Dan geeft u het aantal op door bijvoorbeeld op
“5” te drukken gevolgd door “Enter”.
De PDA geeft dan de te vullen locaties en
aantallen op. De robot laat automatisch de
bijbehorende leds knipperen. Tot slot drukt u op
“Gereed” en de vulsessie is afgerond

Meer informatie?
Benieuwd hoe de Clever Fill PDA u kan helpen om
tijd te besparen in uw apotheek?
Neem dan nu contact op met RoboPharma,
tel: +31 (0) 416 34 71 72 of
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sales@robopharma.com

RoboPharma B.V.

Postbus 653, 5140 AR Waalwijk
Havenweg 14, 5145 NJ Waalwijk
The Netherlands
Tel: +31 (0)416 34 71 72
Fax: +31 (0)416 65 18 85
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