Acundi Tecnologia, SL
Acundi Tecnologia, SL és una companyia que ofereix solucions tecnològiques
d’organització en els àmbits de:
•

Gestió de magatzems

•

Control industrial

•

Gestió econòmica i comercial

•

Traçabilitat de producte, identificació i codi de barres

La nostra vocació és dins del nostre lema: Tecnologia, Innovació i Servei.
L’equip humà, amb experiència i formació en organització i tecnologia, està a la
seva disposició per a treballar conjuntament en la solució més adequada per cada
cas, amb l’aplicació de les tecnologies de:
•

Software-bases de dades i Internet

•

Mobilitat

•

Hardware

•

Manteniment i Consumible
ofereix la solució integral, des de l’estudi de necessitats o consultoria,

fins la solució de software personalitzada. Des de la integració amb hardware al
manteniment de tota la installació.

Solucions basades en FileMaker
FileMaker és un sistema excellent per a gestionar i controlar
les dades i la traçabilitat de processos industrials i logístics.
Sectors com alimentació, química i indústria (automoció,
electrònica, etc.) estan obligats per la llei o pel mercat a
gestionar la traçabilitat dels seus productes. A més, amb la
mateixa eina tindrà un augment important de productivitat en
la gestió de les dades.
Forma part de la FileMaker Business Alliance (FBA) i disposa de
solucions software amb base FileMaker desenvolupades i provades en empreses
industrials, logístiques i de serveis.
Disposem d’un collecció àmplia de solucions i llibreries que adaptem a les seves
necessitats a fi de proveir-lo d’una solució personalitzada.
Integrem l’aplicació de software amb:
•

Accés a través d’Internet

•

Codi de barres, RFID i altres tecnologies
d’identificació automàtica de producte.

•

Terminals PDA industrials i d’oficina
li proporciona una solució completa i un servei integrat.

Hardware d'identificació de producte
•

Terminals PDA industrials amb lectura de codis de barres.

•

Punts d’accés Wifi i Estudis de cobertura.

•

Lectors RFID LF, HF y UHF.
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