SmartGarment - Et stærk valg, hvis du ønsker overblik over
dit beklædningsforbrug

Styring af virksomhedens arbejdstøj på den simple og
pålidelige facon
Effektiv styring af arbejdsbeklædning
Med af 2Trace udviklede effektive tøjstyringsløsning, opnår virksomheden et komplet overblik over al beholdning og
effektivt forbrug og anvendelsesmønster generelt af beklædning i cirkulation. Løsningen giver 24/365 adgang til ren og
korrekt beklædning for autoriserede medarbejdere lokalt, hvor behovet for rent tøj opstår.
2Trace 2Scan kabinettet er designet modulært så det passer ind i eksisterende miljø på hospitalsgange og omklædnings
områder. Kun autoriserede medarbejdere kan aktivere lågen til kabinettet og derved opnå adgang til det rene indhold,
og det nemt med eksisterende medarbejder-/adgangskort. Ved åbning kan brugeren visuelt blive guidet til sit eget tøj.
Tøj der fjernes under transaktionen, vil automatisk blive debiteret medarbejderens tøjkonto, når tøjet er fjernet og døren
lukkes igen. Når transaktionen er foretaget, vil der automatisk blive sendt opdateret inventar indhold til det overordnede
SmartGarment system. SmartGarment vil løbende intelligent kommunikere med vaskeri og virksomhedens ledelse, der
vil blive underrettet omkring det rette forbrug og forbrugsmønster. Derved sikres det, man altid har mulighed for at
optimere indhold i det enkelte kabinet ud fra et aktuelt forbrug, så medarbejdere ikke kommer til at gå forgæves efter
beklædning.
Efter brug returneres den brugte beklædning i det opstillede retur skab. Ved returnering krediteres det lånte tøj, medarbejderens konto, og der kan atter lånes i forhold til de fastsatte normer. Ligeledes styres returindkastet, så afhentning kan
foretages før og når enheden er fyldt. SmartGarment giver desuden realtidsinformationer til ledelse og vaskeri, omkring
aktuelle retur beholdninger, så vaskecyklus kan optimeres.
Simpel personlig identifikation
Dørene til hvert skab er udstyret med en adgangs giver. En
adgangs giver kan være nuværende medarbejder magnet- eller chipkort. Som option kan der være et tryk log-in via en
trykskærm. Ved at anvende eksisterende magnet- eller chipkort systemer, bliver adgang utrolig nem og hurtig. Før kortet
op til dørlæseren og døren åbnes praktisk og nemt med en
enkelt hånd.
Målrettet og hurtig beklædningsafhentning
Vinduerne i dørene giver medarbejderen et hurtigt indblik i
skabets indhold og en klar ide om den ønskede beklædning,
farve og størrelse er til rådighed, uden at skulle åbne til det
rene indhold. Medarbejderens forbrug registers real-tid til
Bla. SmartGarment systemet eller simpelt stand alone system, så det aktuelle udlån altid er opdateret for virksomhed/
afdeling/individ. Ligeledes kan der måles på, om tøjudlånet
imødekommer virksomhedens krav til forbrug, i forhold til eks.
Hygiejne.
Simply, quickly, and automatically registered laundry return
Kabinettets Retur modul, er udstyret med ”kast ind” låge, hvor det samlede retur beklædning kastes ind i en bevægelse.
Ved indkastet bliver medarbejderens konto real-tids krediteret og der kan atter lånes ny beklædning.
Ved fjernelse af det returnerede beklædning, bliver transaktionen logget i SmartGarment eller simpelt styresystem. Det
optimerer logistikken omkring transport og ressource planlægning så beklædningen kan komme i cirkulation igen,
hurtigst muligt.

Modulært og fleksibelt – Løsningen der vokser med
din virksomhed
Optimering af cirkulerende
arbejdsbeklædning
SmartGarment kabinetter reducerer svind
Minimere tidsforbrug og øger enkeltheden
ved udlån
Fleksibel mulighed for tøjkonfiguration
”enkelthånds” betjent og automatisk dørluk
Integration til eksterne systemer (HR)
Under 1. sek. adgang
CE certificeret
Forbedre hygiejne standarden
2 års garanti og national service

Attraktiv kvalitet og ydelse
SmartGarment kabinettet er brugervenligt, er udviklet til
at opbevare og identificere op til 200 stk. beklædning pr.
enkelt skab. Og op til 400 stk. beklædning ved dobbeltskabe. Bruger identifikation er intuitiv, lynhurtig og bekvem.
Dørene bliver åbnet og lukket enkelt håndsbetjent. Lukning sker ved en højkvalitets servo lukke funktion.
Kabinettet er Type 90 certificeret og GS2010 compliant.
CE Compliant og testet i henhold til EN14470 part 1.
Takket være kabinettet er brandsikret til 90 minutter, kan
skader ved brand reduceres betragteligt. SmartGarment
kabinettet levers med 2. års garanti.
Plads besparende og ressource venligt
Udviklingen af udlevering og retur kabinetterne er drevet af, maksimering af beholdning i forhold til opbevaringsplads, genopfyldning og fleksibilitet. Fleksibiliteten
udmønter sig bl.a. i modul opbyggede skabs elementer,
der tillader at opbygge den beklædnings kapacitet, der er
behov for nuværende og skalere op, når og hvis behovet
melder sig for opgradering. Ligeledes kan skabene indrettes individuelt, så antal rum og hylder kan opbygges efter
behov.
Unik Sporbarhed med SmartGarment
RFID transponderne ( Tags ) i den enkelte beklædning,
indeholder unikke informationer om hvert enkelt stk. beklædnings historik, samt Dessin, størrelse og farve. Transponderen er industri vaskbar og er specificeret til min 200
vaskecyklusser. Beklædningssvind vil blive permanent red-

uceret, som følge af, hver enkel beklædning er individuel,
og kan til enhver tid spores tilbage til seneste transaktion i
anvendelsesøjeblikket.
Netværk og Kommunikation for fremtiden
Alle kabinetter er on-line forbundet til SmartGarment løsningen, der bl.a. er et ledelses og ressource planlægnings
værktøj. Beholdninger og alarmer kan defineres for det enkelte skab og individ, og der er mulighed for, at optimere
beklædningskapaciteten i forhold til det aktuelle forbrug.
Al elektrisk opkobling foregår ved TCP/IP (EDS kabling/
Cat 5.) og kan derfor indgå i den normale kommunikationsstruktur og kabelføring, uden fordyrende installations
omkostninger.
Designet til alle størrelser virksomheder
Uanset størrelsen af virksomhed, kan SmartGarment fleksible kabinetsløsningen tilpasses enhver form for beklædningsbehov, stor som lille. Kabinetter kan placeres hvor
der er behov lokalt hvor der behov for udlån og returnering. SmartGarment leverer det fulde overblik og kan se
den økonomiske belastning pr. individ, afdeling og virksomhed.

SmartGarment giver bedre overblik over virksomhedens og
medarbejdernes forbrug
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