HUSTÉ ŘEŠENÍ
VAŠEHO SKLADU
Automatizujte logistiku, snižte náklady. Systém vám
upravíme na míru sezony, kapacity i rozpočtu.

Hustý sklad do
posledního kubíku místa
90%

Až 90 % kubické kapacity skladu dokážeme proměnit
na funkční logistický systém a zdvojnásobit tak jeho kapacitu.
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Roboti ve skladu pracují s nasazením zaměstnance roku.
Ve skutečnosti neřeší čas, světlo, teplo ani dovolenou.
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Jeden robot zvládne za hodinu 20 plně naložených boxů. Stávajících
i nových. Neunaví se, neudělá chybu.

Dost bylo škrtů!

Automatizovaný sKLAD můžete financovat z dotací

Capex dolů

Efektivita nahoru

Opex dolů

Oproti stavbě na zelené louce
jsou naše nafukovací sklady
o „kilo“ na pozici výhodnější.

Dle sezony i aktuálního vytížení
vám přizpůsobíme konstrukci
i počet robotů.

Méně meziskladových přesunů,
méně energie. Prostě husté
úspory.

INOVACE JE
V NAFUKOVÁNÍ SKLADŮ
Robotické sklady jsou díky nám dostupné pro každou
firmu. Ušetří vám ⏱ - ⚡ - 💰.

IDEASTORAGE v kostce

Robot
Neúnavní skladníci s jedinou misí: zefektivnit fungování
vašeho skladu nejhustším možným způsobem. Pracují na
vrcholu pevné sítě, jezdí hbitě a nechybují.

→ Zvedají a přemisťují boxy jako výtah
→ Dobíjí se samostatně a pracují 22 hodin denně
→ Unesou až 25 kg nákladu

IDEASTORAGE v kostce

Konstrukce
Hustá síť hliníkových profilů, která do sebe zapadá
pomocí zámků. Na horní straně konstrukce jsou kolejnice,
po kterých se roboti pohybují.

→ Instaluje se na míru velikosti a kapacitě skladu
→ Může vyrůst do výšky 9,5m
→ Dá se snadno upravit dle sezónních požadavků

IDEASTORAGE v kostce

Předávací místo
IN/OUT kolik jen potřebujete. Veškerý pohyb předávacím
místě lze monitorovat a zaznamenávat v reálném čase.
Samotný box nikdy nemusí opustit konstrukci.

→ Počet a umístění předávacích míst je flexibilní
→ Otevřený stůl umožňuje snadnou manipulaci se zbožím
→ Plná integrace s řídícím systémem je samozřejmostí
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Box
V běžné praxi automatizace skladů vás nový systém nutí
nakupovat nové boxy na míru. Naši roboti umí pracovat
s jakýmikoliv boxy. Ty vaše opatříme EAN kódy, díky kterým
je můžete řadit dle kategorií i konkrétních produktů.

→ Rozměr 600 mm x 400 mm
→ Variabilní výška 150 – 420 mm
→ Úchytnou desku lze přizpůsobit konkrétnímu typu boxu

IDEASTORAGE v kostce

Řídící systém
Mozek a srdce celého systému. Předává instrukce
robotům, optimalizuje procesy, integruje se s vašim ERP,
monitoruje a ukládá všechna data v reálném čase.

→ Bezdrátové propojení funguje i bez WIFI
→ Umožňuje konfiguraci, servis a podporu i na dálku
→ Eviduje zboží, nastavuje rychlost a plánuje za vás

Tohle není
klasický whitepaper!

Stejně jako my nejsme klasická firma. Jsme
inovátoři. Hlavou i srdcem.
Přesvědčte se na www.ideastorage.eu nebo
si stahujte whitepaper pomocí QR kódu.

Naše další sKLADY nemají konkurenci
90%
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Naplňte kapacitu skladu
od podlahy po strop

Rozjeďte logistiku na plné
obrátky ve dne v noci

Instalace + kombinace
+ úpravy + růst

Symbióza technologií

Ideální zabezpečení

Zelená se na lepší časy

Propojte své současné systémy
a nástroje s API raz-dva

Chraňte zboží i data. Náš systém je
uzavřený – nelze ho napadnout.

Šetřete energie i lidské zdroje
jedním tahem

Můžete si dovolit neinovovat?
Doba je rychlá a automatizace je jediný způsob, jak s ní udržet krok. Udělejte robototální změnu své logistiky,
nebo zůstanete včerejší.

Pro růst e-shopů a e-commerce
Naše práce na konci dne zaručeně přinese ovoce... a také knihy, hračky i jiné spotřební zboží
tam, kde správně patří.
Dostaňte 2x více zboží a rozšiřte svůj sklad bez omezení provozu na 90 % jeho kubíkové
kapacity. Zrychlete logistiku a využívejte neúnavnosti robotů při vychystávání 24/7. Eliminujte
reklamace, vratky a lidské chyby na nulu.

Pro růst interní logistiky
Vaše mraveniště bude nejhustší ze všech. Materiály proudí firmou jako namazané,
náklady prudce klesají a meziskladových pohybů ubývá. Šetříte 24/7. Energii, peníze,
čas, lidské i přírodní zdroje.
Místo místa můžete konečně naplno řešit nové obchodní příležitosti.

Pro růst 3PL
Zboží = data = zlato. Navyšte hodnotu svých služeb a ubytujte pod svou střechou násobně
více značek.
Kromě logistických služeb svým klientům nyní do byznysu přinesete přesná data v reálném
čase. Plně automatizovaný sklad můžete mít až ze 60 % z dotací. Opex dolů, Capex dolů,
efektivita nahoru.

JISTĚ VÁS ZAJÍMÁ,
CO ZA TO
Rádi bychom hned tady a teď vyvrátili mýtus o tom,
že automatizace skladů je pouze pro velké hráče.

Financujte své sklady
externími vklady
Automatizace je pro všechny! Proto jsme navázali
spolupráci s dotačním programem J&T Leasing, díky
kterému můžete mít nový sklad raz-dva. O papírování
a vyřízení dotace se postaráme.

Stavíme sklady ve
spolupráci s J&T Leasing
Našim klientům nabízíme kompletní finanční služby v oblasti
informačních a komunikačních technologií. Zafinancujeme
běžné počítače i kompletní hardware a software řešení,
včetně pojištění. Naše služby jsou vhodné pro každou firmu
nehledě na její velikost. Najdeme pro vás řešení ať už jsou
vaše plány jakkoliv ambiciózní.

Jak dotace a financování fungují
Požádáte, pomůžeme
Nic neplatíte. O vyřízení dotace se postaráme za vás. Snazší cesta k hustému skladu zkrátka není.

J&T zafinancuje
Standardně byste museli zaplatit sklad ze svého a následně byste teprve čerpali dotaci.
V našem případě to neplatí. Sklad postavíme za finance z J&T banky.

Šetříte, vyděláváte, splácíte
Získat můžete dotaci od milionu do deseti. Všechny podmínky přizpůsobíme tak, aby byl v papírech
pořádek a ve firmě klid.

Naše mise
Šetříme vám práci, náklady i sílu. Rozvíjíme schopnosti
technologií tam, kde je to nejvíce užitečné a smysluplně
proveditelné. Naší misí je zhustit kapacitu skladů až na 90 % kubíků
a flexibilně je měnit v čase tak, abychom vám přinesli maximální
úsporu ve všech směrech.

Naše vize
Kdysi jsme řešili, jestli se ze světa nestane jedno velké skladiště. Nyní máme
způsob, jak tomu jednou provždy zabránit. Abychom dokázali dosáhnout
uhlíkové neutrality, šetřit přírodní a lidské zdroje a přitom dále růst, musíme
automatizovat manuální práci a dát novým technologiím šanci stát se
součástí běžného života. Začínáme přesně tam, kde kdy začínal každý
revoluční produkt – ve skladech.

Kontaktujte nás

Naši zástupci

Idea Storage Services s.r.o.

Petr Sobotka

IČO:
DIČ:

10885862
CZ10885862

Adresa
Vinohradská 1899/112
130 00 Praha
Hlavní město Praha

Předváděcí centrum a servis
Kácov 72
285 09 Kácov

Sales
E: petr.sobotka@ideastorage.cz
T: +420 724 053 089

Rudolf Blažek
Strategické projekty a média
E: rudolf.blazek@ideastorage.cz
T: +420 603 420 222

