
En liten del av oss  
– hos dere
Full tilgang til nødvendige  
produkter, uansett tid på døgnet. 
Prøv i tre måneder!

www.diamantboring.no
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Besparelse  
fra første dag
Riktig produkt på riktig sted og til riktig tidspunkt er avgjøren-
de for mange virksomheter. Et tradisjonelt lager med begrense-
de åpningstider og ufullstendig lagerhold har sine begrensnin-
ger. AutomatService løser problemet.
 AutomatService er en tjeneste for sikker oppbevaring der 
fornødenheter, utstyr, maskiner, bilnøkler, datamaskiner, projek-
torer, boremaskiner, merkeapparater, efter mer lagerholdes hos 
dere. Skapene plasseres ut på strategisk utvalgte områder på 
arbeidsplassen din og gjør det mulig for ditt personell å hente 
ut produkter selv, 24 timer i døgnet, sju dager i uken.

SavePro Vareautomat SaveRent Utlånsmodul SaveBox Skapmodul SaveCon Smådelsautomat

RASKT TILBAKE I ARBEID

AutomatService fås i fire ulike løsninger
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Løpende tilgang
SavePro er alltid åpen, i motsetning til et vanlig 
kunde lager. Dette betyr at alle har full tilgang til 
nødvendige produkter, uansett tid på døgnet. 

Økt sikkerhet
Ved at systemet kan kommunisere med foretakets 
personaldata, vet maskinen for eksempel hvilket 
verneutstyr som passer til  hvilken person.

Besparelse fra dag 1
Alt uttak rapporteres og registreres underveis. For-
bruket kan analyseres inndelt etter person, avdeling, 
prosjekt, produkt, år eller måned.  Det innebærer 
at dere får økt kontroll over forbruket, og i de fleste 
tilfeller kan man se store reduksjoner i forbruket.

 

SavePro står aldri tom
Bestillingen skjer automatisk, og påfyllingen kan 
enten håndteres av deres personell, av en ekstern 
partner eller av vårt personell – alt etter avtale. Den 
automatiske bestillingen reduserer kravene til deres 
innkjøpsavdeling og eliminerer hastebestillinger.

Tilkobling
Internettilkobling via nettverk eller 3G/4G. Vil du 
koble automaten til eget forretningssystem, kreves 
det tilkobling til deres eget nettverket.

Mulighet til å lagerføre smådeler 
Smådelhyllene i SaveCon Smådelautomat kan også 
bygges inn i SavePro, og hyllene kan fordeles slik at 
det dekker nettopp deres behov. 

Prøv i tre måneder
Du har mulighet til å prøve SavePro i tre måneder. 
Dessuten foretar vi en kostnadsfri besparelsesana-
lyse. Vi installerer systemet på stedet, og dere får tid 
til å teste tjenesten i ro og mak. Hvis dere vil fortset-
te med SavePro, gjør vi en evaluering i fellesskap. 
Tilbudet gjelder én vareautomat.
 I testperioden får dere prøve det mest avanserte 
systemet: SavePro Professional. Etter å ha prøvd i 
tre måneder, kan dere bestemme om dere vil behol-
de dette systemet eller velge en annen versjon med 
færre funksjoner.

SavePro er skapautomaten som er like enkel som en godteriautomat. Du 
velger produkt, trykker på en knapp, så kommer varen omgående. I løpet  
av et minutts tid kan personalet ditt være tilbake på sin arbeidsplass.

ET PRODUKT I HÅNDEN PÅ 10 SEKUNDER  

4. Produktet 
ekspederes. 
Den ansatte kan ha 
produktet i hånden 
på kun 10 sekunder 

5.  Tilbake på 
arbeidsplassen
SavePro gir 
besparelse fra første 
dag og unngår unødig 
lang stillstand i 
arbeidet. 

3. Transaksjonen 
registreres.
Full kostnadskontroll 
med enkelhet.

2. Produktvalg
Maskinen er 
konfigurert slik at 
hver person kun kan 
velge produkter ment 
for vedkommende.

1. Identifikasjon
Den ansatte 
identifiserer seg via 
kort, strekkode eller 
pinkode.

SavePro Vareautomat

SavePro Varuautomat

Tekniske data

Høyde 190 cm

Bredde 96 cm

Dybde 98 cm

Vekt 350 kg

Maks.kapasitet opp til 2100 art.

Energiforbruk 30 W 

Funksjonalitet krever

Strømtilførsel 

230V/50Hz

Statisk IP-adresse

Tilgang til LAN eller 
3G/4G-tilkobling

Instillasjon, 
support, service og 

besparelsesanalyse er 
inkludert
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SaveRent Utlånsmodul, låner ut og tar 
tilbake produkter og tilbyr i tillegg 
produktsporing. SaveRent egner seg godt 
til for eksempel måle- og testinstrumenter, 
bilnøkler, datamaskiner, projektorer, 
bormaskiner og merkeapparater – utstyr 
som kan trenges av mange ansatte ved 
ulike anledninger. 
 SaveRent drives selvstendig uten 
SavePro-automat.

Full kontroll på:
• Hvem som har lånt hvilket produkt
• Når et produkt forventes å bli levert   
 tilbake
•  Garantitider
• Når det er tid for vedlikehold og
 obligatorisk kalibrering
• Oppfølging av driftstid

SaveBox skapmodul hjelper deg å 
lagerføre produkter som krever litt mer 
plass. SaveBox egner seg for ømtålige, 
dyre, store eller tunge produkter. Denne 
løsningen passer for eksempel utmerket til 
pipenøkkelsett, arbeidsbelysning, 
kabeltromler, arbeidssko, arbeidsklær med 
mer. Det går utmerket godt an å koble 
sammen flere moduler. Dessuten er det 
mulighet for at hver ansatt kan få sitt eget 
rom. 
 For at du lett skal se hva som er i
hvert rom, er SaveBox utstyrt med kraftige 
glassvinduer. Rommene fås i flere ulike 
størrelser for å tilpasses nettopp dine 
behov. 
 Denne automaten må kobles sammen 
med en SavePro Vareautomat eller en 
SaveRent Utlånsmodul.

SaveCon fungerer som en SavePro 
vareautomat, men er tilpasset viktige
smådeler som for eksempel bits, skjær, 
freser, bor eller sveiseprodukter.
 Automaten er et kostnadseffektivt og 
enkelt system for å sikre
tilgjengelighet og ta kontroll over det 
daglige forbruket av smådeler. SaveCons
programvare muliggjør dessuten sporing 
av forbruk ned på medarbeidernivå
og gir statistikk for en verdifull oversikt 
over det totale forbruket. 
 I likhet med en SavePro vareautomat 
går det en automatisk melding til ansvarlig 
innkjøper, til ekstern partner eller direkte 
til oss når innholdet synker under et 
forhåndsbestemt nivå. 
 Hyllene i SaveCon Smådelautomat kan 
også bygges i en SavePro Vareautomat. 

SaveRent Utlånsmodul SaveBox Skapmodul SaveCon Smådelautomat

LØSNINGER FOR ALLE DINE BEHOV

Tekniske data

Høyde 184 cm

Bredde 30/40 cm

Dybde 50 cm

Vekt 40-60 kg

Antal fag er min 3, maks 10

Funksjonalitet krever 

Strømtilførsel 230V/50Hz

Størrelse

10 fag á 14,8 cm

8 fag á 19 cm

7 fag á 22 cm

5 fag á 31,6 cm

4 fag á 40 cm

3 fag á 54 cm

Tekniske data

Høyde 182 cm

Bredde 94 cm

Dybde 99 cm

Vekt 350 kg

Antal hyller er min 6 maks 7

Tekniske data

Høyde 184 cm

Bredde 30/40 cm

Dybde 50 cm

Vekt 80 kg

Antal fag er min 3, maks 10

Maks 30 kg per fag

Energiforbruk 30 W

SaveRent Utlånsmodul SaveBox Skapmodul SaveCon Smådelautomat

Funksjonalitet krever

Strømtilførsel 230V/50Hz

Statisk IP-adresse

Tilgang til LAN eller 
3G/4G-tilkobling

Funksjonalitet krever 

Strømtilførsel 

230V/50Hz

Statisk IP-adresse

Tilgang til LAN eller 
3G/4G-tilkobling

www.diamantboring.no

Diamantboring Unicon AS 
Pancoveien 28
1624  Gressvik
Telefon: +47 69 36 03 70

E-post: post@diamantboring.no
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