
En liten del av oss  
– hos er
Ständig tillgång till kritiska  
och viktiga produkter.
Prova i tre månader!

www.gamlajernboden.se
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Ständig tillgång
SavePro har alltid öppet, till skillnad från ett vanligt 
förråd. Det innebär att alla era arbetsskift har full 
tillgång till nödvändiga produkter. 

Ökad säkerhet 
Genom att systemet kan kommunicera med ert 
företags personaldata vet maskinen till exempel 
vilken skyddsutrustning som passar för vem. 

Besparing från dag 1
Alla uttag rapporteras och registreras i realtid. 
Förbrukningen går att analysera uppdelat 
på person, avdelning, projekt, produkt, år eller 
månad. Det innebär att ni får ökad kontroll över 
förbrukningen och i de flesta fall kan man se 
stora minskningar i konsumtionen.

 

SavePro står aldrig tom 
Orderläggningen sker automatiskt och påfyllningen 
kan antingen skötas av er personal, av en extern 
partner eller av vår personal – allt efter överens-
kommelse. Den automatiska orderläggningen 
minskar kraven på er inköpsavdelning och elimi nerar 
brådskande beställningar.

Uppkoppling
Internetanslutning via nätverk eller 3G/4G.  
Vill du koppla automaten emot eget affärssystem 
krävs det koppling till det lokala nätverket.

Möjlighet att lagerhålla smådelar 
Smådelshyllorna som finns i SaveCon Smådels-
automat kan även byggas i SavePro och hyllorna 
kan fördelas så att det passar just era behov.   

Prova i tre månader
Du har möjlighet att prova SavePro i tre månader. 
Dessutom gör vi en kostnadsfri besparingsanalys.    
Vi installerar systemet på plats och ni får tid att 
testa tjänsten i lugn och ro. Om ni vill fortsätta  
med SavePro gör vi tillsammans en utvärdering. 
Erbjudandet gäller en varuautomat. 
 Under testperioden får ni prova det mest sofisti-
kerade systemet: SavePro Professional. Efter att 
ha provat i tre månader kan ni bestämma om ni vill 
behålla detta system eller välja en annan version 
med färre funktioner. 

Besparing från 
första dagen
Rätt produkt, på rätt plats och vid rätt tidpunkt är avgörande  
för många verksamheter. Ett traditionellt lager med begränsade 
öppettider och ofullständig lagerhållning har sina begränsningar. 
AutomatService löser problemen.
 AutomatService är en tjänst för säker förvaring där förnöden-
heter, utrustning, maskiner, bilnycklar, datorer, projektorer, borr-
maskiner, märkapparater med mera lagerhålls hos er. Skåpen 
placeras ut vid strategiskt utvalda områden på din arbetsplats  
och gör det möjligt för din personal att själv hämta ut produkter,  
24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. 

SavePro Varuautomat SaveRent Utlåningsmodul SaveBox Skåpsmodul SaveCon Smådelsautomat

SNABBT TILLBAKA I ARBETET!

AutomatService finns i fyra olika lösningar

SavePro är skåpautomaten som är lika enkel som en godisautomat. Du väljer 
produkt, trycker på en knapp och varan kommer direkt. På bara någon minut 
kan din peronal vara tillbaka på sin arbetsplats.  

EN PRODUKT I HANDEN PÅ 10 SEKUNDER

4. Produkten 
expedieras
På bara 10 sekunder
kan den anställde ha
produkten i handen.

5. Tillbaka på 
arbetsplatsen
SavePro ger 
besparing från första 
dagen och undviker 
onödigt långa 
stillestånd i arbetet.

3.Transaktionen
registreras
Full kostnadskontroll
med enkelhet.

2. Produktval
Maskinen är 
konfigurerad
så att varje person 
endast kan välja 
produkter
avsedda för dem.

1. Identifikation
Den anställde
identifierar sig via 
kort,
streckkod eller 
pinkod.

SavePro Varuautomat

SavePro Varuautomat

Teknisk data

Höjd 190 cm

Bredd 96 cm

Djup 98 cm

Vikt 350 kg

Maxkapacitet upp till 2100 art.

Energiåtgång 30 W 

För funktion krävs

Strömförsörjning 

230V/50Hz

Statisk IP-adress

Tillgång till LAN eller  
3G/4G uppkoppling.

Installation, support, 
service och besparings- 

analys ingår
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SaveRent Utlåningsmodul, lånar ut  
och tar tillbaka produkter och erbjuder 
dessutom produktspårning. SaveRent 
lämpar sig väl för till exempel mät- och 
testinstrument, bilnycklar, datorer, 
projektorer, borrmaskiner och märk-
apparater – utrustning som kan behövas 
av många anställda vid olika tillfällen. 
 SaveRent drivs självständigt utan 
SavePro-automat.

Full kontroll på:
• Vem som lånat vilken produkt
• När en produkt förväntas bli återlämnad
•  Garantitider
• När det är dags för underhåll och   
 obligatorisk kalibrering
• Uppföljning av driftstid

SaveBox skåpsmodul hjälper dig att 
lagerhålla produkter som kräver lite mer 
utrymme. SaveBox lämpar sig för ömtåliga, 
dyra, stora eller tunga produkter. Denna 
lösning passar till exempel utmärkt för 
hylsnyckelsatser, arbetsbelysning, 
kabelvindor, arbets skor, arbetskläder med 
mera. Det går utmärkt att koppla samman 
flera moduler. Dessutom finns det 
möjlighet för varje anställd att få sitt eget 
fack.  
 För att du lätt ska se vad som finns i 
varje fack är SaveBox utrustad med 
kraftiga glasfönster. Facken finns i flera 
olika storlekar för att anpassas till just dina 
behov.
 Denna automat måste kopplas ihop 
med en SavePro Varuautomat eller en 
SaveRent Utlåningsmodul. 

SaveCon fungerar som en SavePro 
varuautomat men är anpassad för viktiga 
smådelar till exempel bits, skär, fräsar, borr 
eller svetsprodukter.
 Automaten är ett kostnadseffektivt och 
enkelt system för att säkerställa tillgång 
och ta kontroll över den dagliga 
förbrukningen av smådelar. SaveCons 
mjukvara möjliggör dessutom spårning av 
förbrukning ner på medarbetarnivå och 
ger statistik för en värdefull överblick över 
den totala förbrukningen. 
 Precis som med en SavePro varu - 
automat går ett automatiskt meddelande 
till ansvarig inköpare, till extern partner 
eller direkt till oss när nivåerna sjunker 
under en förutbestämd nivå.  
 Hyllorna i SaveCon Smådelsautomat 
kan även byggas i en SavePro Varuautomat.

SaveRent Utlåningsmodul SaveBox Skåpsmodul SaveCon Smådelsautomat

LÖSNINGAR FÖR ALLA DINA BEHOV

Teknisk data

Höjd 184 cm

Bredd 30/40 cm

Djup 50 cm

Vikt 40-60 kg

Antal fack min 3, max 10

För funktion krävs

Strömförsörjning 230V/50Hz

Storlekar

10 fack á 14,8 cm

8 fack á 19 cm

7 fack á 22 cm

5 fack á 31,6 cm

4 fack á 40 cm

3 fack á 54 cm

Teknisk data

Höjd 182 cm

Bredd 94 cm

Djup 99 cm

Vikt 350 kg

Antal hyllor min 6 max 7

Teknisk data

Höjd 184 cm

Bredd 30/40 cm

Djup 50 cm

Vikt 80 kg

Antal fack min 3, max 10

Max 30 kg per fack

Energiåtgång 30 W

SaveRent Utlåningsmodul SaveBox Skåpsmodul SaveCon Smådelsautomat

För funktion krävs

Strömförsörjning 230V/50Hz

Statisk IP-adress

Tillgång till LAN eller  
3G/4G uppkoppling.

För funktion krävs

Strömförsörjning 

230V/50Hz

Statisk IP-adress

Tillgång till LAN eller  
3G/4G uppkoppling.

www.big-gruppen.comDelägare i www.gamlajernboden.se

Gamla Jernboden RONNEBY
Karlshamnsvägen 7
372 31 Ronneby
Telefon: 0457 47 29 90
Fax: 0457 47 29 99
E-post: butiken@gamlajernboden.se



I ovanstående priser ingår installation, utbildning och underhåll.
* Ingår ej.

SavePro Varuautomat 

SaveCon Smådelsautomat 

Hyresavgift/månad

Hyresavgift/månad

Hyresavgift/månad

Hyresavgift/månad

Hyresavgift/månad

SaveRent Utlåningsmodul

Installation/integration 

SaveBox Skåpsmodul

PRISLISTA  
AUTOMATSERVICE  

 

Modell Art.nr. Antal 36 mån 48 mån 60 mån 72 mån

Classic 401009003 1 2 235 kr 1 727 kr 1 421 kr 1 218 kr

Advanced 401009002 1 2 485 kr 1 914 kr 1 571 kr 1 342 kr

Pro 401009001 1 2 765 kr 2 124 kr 1 739 kr 1 483 kr

Modell Art.nr. Antal 36 mån 48 mån 60 mån 72 mån

Basic x x x x x x

Classic x x x x x x

Advanced x x x x x x

Modell Art.nr. Antal 36 mån 48 mån 60 mån 72 mån

Basic 401009017 1 2 235 kr 1 727 kr 1 421 kr 1 218 kr

Pro 401009018 1 2 485 kr 1 914 kr 1 571 kr 1 342 kr

Produkt Art.nr. 36 mån 48 mån 60 mån 72 mån

Card Reader 401009019 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

SAP integration* enl. ök.

Server installation* enl. ök.

3G/4G

Modell Art.nr. Antal 36 mån 48 mån 60 mån 72 mån

3/300 401009005 1 282 kr 224 kr 189 kr 166 kr

4/300 401009006 1 304 kr 241 kr 202 kr 177 kr

5/300 401009007 1 342 kr 269 kr 225 kr 196 kr

7/300 401009008 1 394 kr 308 kr 257 kr 222 kr

8/300 401009009 1 428 kr 334 kr 277 kr 239 kr

10/300 401009010 1 511 kr 396 kr 327 kr 280 kr

3/400 401009011 1 325 kr 256 kr 215 kr 187 kr

4/400 401009012 1 350 kr 275 kr 230 kr 200 kr

5/400 401009013 1 401 kr 313 kr 260 kr 225 kr

7/400 401009014 1 459 kr 357 kr 295 kr 254 kr

8/400 401009015 1 498 kr 386 kr 319 kr 274 kr

10/400 401009016 1 558 kr 431 kr 355 kr 304 kr

Offereras separat efter överenskommelse

Offereras separat efter överenskommelse

Lanseras inom kort
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