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Automat wydający EVM-X 810

Automat z panelem użytkownika PREMIUM
Inteligentna wypożyczania narzędzi + ekran dotykowy

Cena: 65 000,00 PLN netto

Automat z panelem użytkownika PREMIUM
Inteligentna wypożyczania narzędzi + ekran dotykowy

Cena: 36 000,00 PLN netto

Automat z panelem użytkownika PREMIUM
Inteligentna wypożyczania narzędzi + ekran dotykowy

Cena: 79 000,00 PLN netto
Automat z panelem użytkownika BASIC

Cena: 56 000,00 PLN netto

Automat bez panelu użytkownika 1)

Cena: 49 000,00 PLN netto

Automat wydający EVM-X 1080

Automat z panelem użytkownika BASIC

Cena: 70 000,00 PLN netto

Automat bez panelu użytkownika 1)

Cena: 58 000,00 PLN netto

Automat wydający EVM-X 40

Automat z panelem użytkownika BASIC

Cena: 27 000,00 PLN netto

Automat bez panelu użytkownika 1)

Cena: 22 000,00 PLN netto

Automat wydający EVM-X 80

Automat z panelem użytkownika BASIC

Cena: 37 000,00 PLN netto

Automat bez panelu użytkownika 1)

Cena: 33 000,00 PLN netto

Terminal magazynowy EVM-X 10

Terminal z panelem użytkownika BASIC

Cena: 32 000,00 PLN netto

W cenie automatu:

● modem GSM i Lan do połączenia z aplikacją IDS-X 
● czytnik kart typu unique lub mifare 
● wprowadzenie bazy danych (konta pracowników, 
   listy produktów)
● pełna konfiguracja systemu www
● dwukrotne przygotowanie schematu załadunku automatu 
● szkolenie pracowników – maksymalnie jednodniowe
● dostawa na terenie Polski
● gwarancja 24 miesiące
● pomoc techniczna telefoniczna - 10h

1) automat pomocniczy bez panelu zarządzającego podłączany do automatu głównego (z panelem użytkownika), możliwe podłączenie dowolnej liczby automatów
pomocniczych typu EVM-X 40 bez panelu użytkownika, EVM-X 810 bez panelu użytkownika, EVM-X 1080 bez panelu użytkownika.
2) aplikacja IDS-X do obsługi automatów, umożliwia zarządzanie pracownikami, uprawnieniami, limitami pobrań, generuje automatyczne raporty, aplikacja dostępna z 
dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową. 
3) abonament za utrzymywanie bazy danych i dostępu do automatów przez pierwsze 12 miesięcy gratis. Każdy następny miesiąc opłata abonamentowa za każdy automat.

Dodatkowo płatne opcje / wyposażenia automatów

Aplikacja IDS-X 2)  - abonament miesięczny 3)

Karta zbliżeniowa typ unique

Modem Wi-Fi

60,00 PLN netto

4,00 PLN netto

550,00 PLN netto
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www.eltech.com.pl/automaty-vendingowe
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Licencja oprogramowanie EVS

Dodatkowa licencja oprogramowania EVS

Dodatkowe karty identyfikacyjne (4 szt.)

Dodatkowe szkolenie (jednodniowe)

Opcje dzierżawy dostepne na indywidualne zapytanie

5 145,00 PLN netto

2 625,00 PLN netto

800,00 PLN netto

3 500,00 PLN netto

TWOJE KORZYŚCI: OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY:

■  dostępność narzędzi 24h na dobę, 365 dni w roku

■  dostęp tylko dla uprawnionych pracowników

■  zapewnienie ciągłości produkcji

■  analiza i kontrola przepływu narzędzi

■  intuicyjne i szybkie generowanie raportów

■  zdalny podgląd stanów magazynowych

■  automatyczne generowanie zamówień

■  zmniejszenie kosztów związanych z zakupem narzędzi

■  oszczędność czasu

■  ewidencja przeglądów i kalibracji narzędzi pomiarowych

■  elastyczna kon�guracja rozwiązań dopasowana 
    do indywidualnych potrzeb

■ Dostawa urządzenia wraz z oprogramowaniem

(licencje dla 2 stanowisk), uruchomienie u klienta

i szkolenie dla 4 operatorów + 4 karty dostępu.

■ FullService – serwis mechaniczny urządzenia 

oraz serwis informatyczny oprogramowania 

(gwarancyjny i pogwarancyjny).

■ Finansowanie indywidualnie dopasowane do

potrzeb klienta.

■ O szczegóły oferty zapytaj naszego Doradcę

Technicznego.

Automat wydający EVM-1

Automat + komputer z ekranem dotykowym + UPS 
+ oprogramowanie EVS (2 licencje) 
+ wdrożenie z uruchomieniem + szkolenie 
+ 4 karty identyfikacyjne    
Cena: 35 850,00 PLN netto

Automat (bez komputera i oprogramowania EVS)   
Cena: 18 720,00 PLN netto


