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Our part in every solution

Kanban Systeem 
Efficiency begint bij ongestoorde productie. 

Met het Stafa Kanban Systeem wordt uw 

voorraadproces geoptimaliseerd. Geavanceerde 

technologie, waaronder RFID, zorgt voor het doorlopend 

analyseren van afnamegegevens. Voorraden worden tijdig aangevuld 

en dus kan uw productieproces altijd doorgaan. Bij veranderende 

productieomstandigheden worden de parameters naar wens 

aangepast. Zo houden we de processen efficiënt en de kosten laag. 

Het Kanban Systeem zorgt voor significante kostenbesparingen op 

verschillende terreinen:  

Beheerskosten

Administratiekosten

Voorraadkosten

Personeelskosten

Afvalstroom van verpakkingsmateriaal



Our part in every solution

Compleet ontzorgd met 

het Stafa Two-Bin System

Voordelen Stafa Two-Bin System:

De modernste technologie door 

middel van RFID

RFID-paneel met display en 

touchscreen op het Kanban-rek

Te integreren in bestaande 

Kanban-systemen

Contactloos en ergonomisch orders 

activeren via RFID

Modulair opgebouwd en 

klantspecifiek ingericht 

Kanban-systeem

Online portal voor realtime 

data-analyse, orderoverzicht en 

voorraadbeheer

Betrouwbaar, flexibel, snel en veilig
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De productgroep bevestigingsmaterialen omvat doorgaans 

een grote diversiteit aan artikelen, die doorlopend beheerd 

en besteld dienen te worden om de continuïteit van het 

productieproces te garanderen. Hoe geavanceerd een product 

ook is, zonder de juiste bevestigingsmaterialen valt er niets te 

assembleren. Het productie- of assemblageproces valt dan 

stil, met alle gevolgen van dien.

Het Stafa Two-Bin System zorgt voor ongestoorde productie, 

want door just-in-time leveringen worden de voorraadniveaus 

afgestemd op de processen. Onze Two-Bin specialisten 

monitoren de afnames continu en sturen waar nodig bij. 

Daardoor bent u verzekerd van een optimaal voorraadproces. 

Een vaste contactpersoon beheert uw gegevens en belangen. 

Een persoonlijke benadering staat dus centraal en dat is Stafa 

ten voeten uit. 

Met ons innovatieve Kanban-systeem hoeft u geen individuele 

componenten meer te bestellen. Alles verloopt geheel 

automatisch. Met de RFID-scanner worden lege bakken 

gesignaleerd. Aan te vullen artikelen worden direct besteld en zo 

snel mogelijk geleverd. Via het display in het RFID-paneel wordt u 

geïnformeerd over het bestelproces. Met het touchscreen kunt u 

meer gegevens opzoeken of eventueel wijzigingen aanbrengen. 

Vanzelfsprekend is deze informatie ook beschikbaar via het 

online portal (pc, tablet, mobiel met Android).

Ongestoorde productie

Volautomatisch 
Meer weten?

Kijk op stafa.nl


