
System MOST Vending - 
BEZPŁATNE testy automatów*!

• Materiały szlifierskie • Środki chemii przemysłowej • Elektronarzędzia • Środki BHP

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B
87-100 Toruń, POLSKA
tel. +48 785 840 098 
e-mail: rywal@rywal.com.pl 

www.rywal.eu

W celu przeprowadzenia testu 

skontaktuj sie z nami!

Z automatu vendingowego mogą być wydawane:

Przetestuj system MOST Vending w działaniu.
Zapewniamy bezpłatną instalację oraz kompleksową,  bezpłatną obsługę zainstalowanych automatów*.

UWAGA!
*Nie dotyczy kosztu transportu (dostawa oraz odbiór automatu) oraz kosztu czytnika.
Maksymalny czas trwania testu  - 3 miesiące. 
Oferta bezpłatnego testu kierowana jest wyłącznie do firm zainteresowanych zainstalowaniem automatu vendingowego na terenie swoich obiektów. 
Oferta bezpłatnego testu ograniczona jest ilościowo  - liczy się kolejność zgłoszeń.
Oferta ogranicza się do terytorium Polski oraz  km.  odda-lonych od najbliższego oddziału RYWAL-RHC o 50
Po okresie testowym możliwe jest dalsze korzystanie z automatów na warunkach ustalonych z RYWAL-RHC Sp. z o.o. 
RYWAL-RHC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia bezpłatnego testu automatów bez podania przyczyny. 

Zalety systemu MOST Vending
Usprawnienie PROCESU wydawania produktów, środków BHP oraz narzędzi:
• dostęp do zdefiniowanych produktów w miejscu wykonywania pracy (hala produkcyjna), 
• produkty dostępne całą dobę,
• wydawanie produktów odbywa się bez udziału pracowników magazynu,
• pracownik może pobrać przypisane produkty.

Ograniczenie zużycia PRODUKTÓW i środków BHP w zakładzie:
• pracownicy pobierają tylko przeznaczone dla nich produkty,
• pracownicy zwracają niepotrzebne narzędzia,
• możliwość zwrotu zużytych produktów i środków BHP.

Podniesienie POZIOMU bezpieczeństwa pracowników w zakładzie:
• pracownicy mają ciągły i łatwy dostęp do środków i produktów BHP,
• inspektor BHP ma ciągły i łatwy dostęp do wszelkich danych (pobrania / zdania 
   środków BHP).  

AUTOMATYCZNA analiza poziomu kosztów wydawanych produktów, środków BHP 
oraz narzędzi:
• rejestracja w czasie rzeczywistym  każdej operacji wydania / zwrotu produktu 
   (przypisanie do pracownika, stanowiska, wydziału, MPK, projektu), 
• dokładna analiza wydatków na poszczególnych pracowników,
• możliwość porównania wydatków pomiędzy pracownikami,
• możliwość planowania wydatków przypisanych do realizowanych projektów. 

Obniżenie KOSZTÓW zakupu produktów , środków BHP oraz narzędzi w zakładzie:
• system planuje i dostarcza ilości potrzebne,
• uzupełniane są tylko produkty rotujące.


