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Kompletne rozwiązania RFID
dla każdej aplikacji
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Od definiowania procesów po pomoc  
w poprawnej instalacji nośników danych – 
nasi eksperci RFID są do Twojej dyspozycji. 

Sukces projektu RFID zaczyna się od wizyty 
na obiekcie przeprowadzonej przez naszego 

specjalistę. Następnie realizujemy 5 kroków 
prowadzących do sukcesu. Niezawodną pra-
cę aplikacji po wdrożeniu zapewnia wsparcie 
24/7. 

Nasze doświadczenie pracuje na Twój sukces.
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Szczerość to nasza dewiza

Nasze rozwiązania są używane przez setki 
firm na całym świecie. Są jednak projekty, 
których się nie podjęliśmy. 

Powód jest prosty. Jeżeli podczas wizyty na 
obiekcie nie widzimy wymiernych korzyści 
dla klienta to to mówimy. To uczciwe podej-
ście, z którego jesteśmy znani.

Czyny mówią więcej niż słowa

Były czasy, kiedy RFID było czymś totalnie 
nowym. Dziś mamy czasy, gdy liczą się kom-
pletne rozwiązania, które na całym świecie 
optymalizują produkcję. 

Wiemy to lepiej niż ktokolwiek inny, ponie-
waż rozwijamy i promujemy technologię 
RFID od samego jej początku.

Więcej danych, mniej strat

Redukcja czynności wykonywanych ręcz-
nie usprawnia procesy i zmniejsza liczbę 
błędów. Dane stają się dokładniejsze i na 
bieżąco aktualizowane. Efekt: większy zysk.

Proste, prawda? Dysponując 15-letnim 
doświadczeniem w biznesie RFID potwier-
dzamy, że tak właśnie jest. Jeżeli coś można 
zrobić, to my to robimy.

Ponad 1000  
aplikacji

Realizacje w ponad  
35 krajach

2 500 000 śledzonych  
codziennie zdarzeń
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Twój globalny partner w identyfikacji RFID

Świat biegnie naprzód, postępująca cyfry-
zacja wymusza na firmach rewizję strategii  
i zwiększenie elastyczności. Prognozy suge-
rują, że w 2020 roku na świecie będzie 20 
miliardów połączonych ze sobą urządzeń. 
Klienci firmy Turck Vilant Systems znajdują 

się w czołówce tego rozwoju. Dane pozy-
skiwane z systemów RFID i czujników to 
podstawa cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

Nasze rozwiązania umożliwiają łatwą fi-
zyczną identyfikację obiektów, jak również 

śledzenie ich śladów cyfrowych. Dane te 
pozwalają naszym klientom na zdefiniowa-
nie na nowo działalności, zbudowanie no-
wego modelu biznesu i osiągnięcie nowych 
poziomów wydajności, co daje wymierne 
korzyści biznesowe.

Pomagamy naszym klientom 
w zakresie

Identyfikacja fizycznych obiektów

Zbierania danych o zdarzeniach

Poprawy wydajności procesów

Kompletne rozwiązania RFID

Konieczne dane są kompletowane za 
pomocą aplikacji klienckich i serwera pra-
cującego z wybranym sprzętem RFID.

Nasz serwer RFID ma dwie główne funkcje:
 ■ Device manager zarządza czytnikami 
RFID i odczytami

 ■ Visibility manager zbiera wymagane 
dane dla aplikacji klienckich

Produkcja

 ■ Śledzenie przepływu materiału, iden-
tyfikacja, automatyzacja pracy przeno-
śników, kontrola magazynu, śledzenie 
postępu prac, elektroniczny Kanban

System czytników RFID  
z oprogramowaniem Turck Vilant

Obiekty SMART

Device
Manager

Visibility
Manager

Serwer Turck Vilant 

Apikacje biznesowe 
(ERP, WMS) 

Systemy automatyzacji 
produkcji
(MES, PLC)

Nośniki  
danych RFID

CzujnikiNośniki  
danych RFID

Obiekty fizyczne

Logistyka

 ■ Automatyczne śledzenie wysyłek 
towarów, zarządzanie przestrzenią 
magazynową, inwentaryzacja, pobiera-
nie, sprawdzanie przesyłek, inteligentne 
magazyny samoobsługowe

Przemysł papierniczy

 ■ Śledzenie bębnów papieru, śledzenie 
pakietów miazgi papierowej, dynamicz-
ne stany magazynowe, śledzenie pozycji 
materiału

Kontrola zasobów

 ■ Nadzór nad majątkiem, wynajem  
i zarządzanie materiałami zwrotnymi, 
zarządzanie dostępnością materiałów 
zwrotnych

Identyfikacja pojazdów

 ■ Kontrola dostępu pojazdów, zarządza-
nie  dokami załadunkowymi, ważenie, 
identyfikacja towarów na podstawie 
rozpoznawania pojazdów

Przemysł kolejowy

 ■ Nadzorowanie ruchu na torach, utrzy-
manie i operacje naprawcze, zarządzanie 
wagonami, operacje łańcucha zaopa-
trzeniowego, automatyczne ważenie

Realizacja w oparciu o światowej klasy doświadczenie, innowacyjność i uczciwość


