REGISTRATIE
SOFTWARE

Voor een sterke concurrentiepositie is het belangrijk dat uw
productieproces zo optimaal mogelijk verloopt.
Eerste vereiste is dat u haarscherp inzicht heeft in de exacte cijfers.
Zo kunt u vergelijken – en verbeteren! Duim techniek heeft unieke software
ontwikkeld die de resultaten van bandwegers realtime in beeld brengt.

DUIM TECHNIEK, UW PARTNER IN RECYCLINGTECHNIEK

AUTOMATISERING

Van software tot besturingskasten:
we regelen de automatisering van
begin tot eind.

STOFBESTRIJDING

Onze vaste en mobiele installaties
bestrijden fijnstof en verbeteren
het werkklimaat.

INSTALLATIETECHNIEK

We realiseren bedrijfszekere
stroomverdeling in bedrijfshallen,
met name in de recycling.

WEEGBRUGBEVEILIGING

Met deze vinding weet u altijd
zeker of een vrachtwagen goed op
de weegbrug staat.

RECYCLING

We zijn specialist in het integreren
en besturen van alle denkbare
recyclinginstallaties.

WEEGSYSTEMEN

Onze software vertelt u precies
hoeveel uw transportbanden
verwerken en geven u inzicht.

www.duimtechniek.nl

REGISTRATIESOFTWARE

Dankzij onze registratiesoftware
heeft u altijd inzicht in de exacte
productiecijfers van uw machine.

WIELWASSER

Voor het efficiënt schoonmaken
van vrachtwagenwielen voordat ze
het terrein verlaten.

REGISTRATIE
SOFTWARE

Cruciale managementinformatie
Nauwkeurige resultaten, op een overzichtelijke manier
gepresenteerd: dat is wat de registratiesoftware van
Duim techniek oplevert.
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Optimalisatie productieproces
U kunt de prestaties van de verschillende
productielijnen onderling vergelijken, verschillen
inzichtelijk maken en de oorzaken achterhalen.
Via een gebruiksvriendelijk touchscreen voeren uw
medewerkers heel eenvoudig de oorzaak van stilstand
in. Kennis is de eerste stap in de verbeterslag naar meer
efficiency en hogere productiviteit!
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Maatwerk mogelijk
De registratiesoftware is speciaal ontworpen voor de
recyclingindustrie en gebaseerd op de vraag uit de
markt. Indien gewenst kunnen wij hier bedrijfsspecifieke
opties aan toevoegen.

www.duimtechniek.nl
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