
Uw voordelen:

• Kostenverlaging door zo min mogelijk onnodig papier te verbruiken
• Optimale kostenbeheersing dankzij geautomatiseerde inventarisregistratie
• Minder opslagkosten door het optimaliseren van papieropslagcapaciteiten
• Optimale inventariscontrole dankzij geautomatiseerde verbruikscontrole
• Optimale visualisatie op maat voor gebruikers
• Interface-opties voor verkoop-, inkoop- en beheersystemen
• Gecentraliseerd beheer mogelijk van meerdere drukkerijen

EAE Reeldata Zuinig beheer van uw papieropslag

Van de levering in de drukkerij tot het integreren van de rollenwisselaars, ReelData – het 
beheersysteem voor papierrolgegevens van EAE – registreert alle gegevens tijdens alle fases 
van de “levensduur” van uw papierrollen. U krijgt een overzicht van uw voorraad evenals uw 
verbruiksgegevens. Tegelijkertijd wordt de kwaliteit van de geleverde producten gecontroleerd. 
Zo beschikt u over het ideale systeem om uw huidige kosten terug te dringen en de stijgende 
papierkosten het hoofd te bieden.

Lagere kosten voor uw 
papierverbruik www.eae.com

Alle papierrollen onder 
controle!
Alleen als u een precies overzicht hebt 
van de capaciteit van uw magazijn, 
uw verbruikte papierrollen en uw 
aangekochte materiaal, kunt u alles 
optimaliseren. ReelData neemt deze 
controlefunctie van u over en levert 
alle relevante gegevens met betrekking 
tot uw productieproces.

De gegevens worden verkregen via 
mobiele en vaste scanners die de 
streepjescodes van de rollen aflezen.
De controle van de rollen begint al 
wanneer het materiaal wordt geleverd, 
zodat problemen met papierrollen 
in kaart gebracht kunnen worden. 
Verkeerde rollen kunnen, samen 
met de uitgaande goederen, meteen 
teruggestuurd worden naar de 
leverancier zonder dat uw productie 
gevaar loopt. Bovendien kunnen dankzij 
deze storingstatistieken effectief 
kosten bespaard worden doordat u 
de kwaliteit van uw leveranciers kunt 
controleren en van leverancier kunt 
wisselen indien nodig.



Transparante productie
Uiteraard houdt ReelData ook een overzicht 
bij tijdens het actuele drukproces.

Het EAE papierbeheersysteem registreert 
de verbruiksgegevens van uw bedrijf en 
geeft achteraf de benodigde hoeveelheid 
papier weer, ingedeeld op basis van 
verschillende criteria, zoals productie, 
papierroltype, fabrikant of tijdsperiode. 
Op die manier helpt ReelData bij het 
optimaliseren van uw opslagcapaciteiten. 
Hetzelfde geldt voor het vooruitplannen 
van uw papierbenodigdheden waardoor 
kostenbesparende bestellingen voor de 
lange termijn kunnen worden gedaan.

Baanbreuken die tijdens het drukproces 
ontstaan en de productie afremmen, 
kunnen worden getraceerd en teruggevoerd 
naar de betreffende papierrol en diens 
leverancier, zodat u een gerichtere klacht 
kunt indienen.

ReelData werkt mee
Dankzij geïntegreerde interfaces 
kunt u ReelData integreren in andere  
productiesystemen.

Geëxporteerde gegevens kunnen worden 
geïntegreerd in systemen voor distributie/
verkoop, inkoop en beheer, zoals in het EAE 
PRINT-systeem voor productieplanning en 
machine-instellingen. 

De productiegegevens van het EAE-systeem 
voor berichten en rapportages kunnen 
worden doorgestuurd naar ReelData. Al 
deze mogelijkheden maken het gebruik van 
ReelData nog interessanter.
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