
R-Ticket
is een door Aucxis ontwikkeld RFID Kanban-systeem of 

leeg/vol concept dat tijdbesparing, gebruiksgemak én 

datazekerheid biedt voor picking, replenishment en 

orderafhandeling in alle voorraadlokalen van een ziekenhuis.

Het innovatieve karakter manifesteert zich in het intuïtief en 

flexibel gebruik, een geïntegreerde foutcontrole en de 

bijhorende handige softwaretools. 

R-Ticket werkt als standalone bestelsysteem of als 

transparante module die info levert aan WMS/ERP software.

RFID

RFID-enabled tickethouders

RFID enabled tickethouders

In het voorraadlokaal worden alle leeg/vol locaties voorzien van 

een tickethouder met ingebouwde RFID-chip.  De tickethouders 

blijven steeds aanwezig op de ISO-modules.

Bij aanvullen of afname van een product kan de operator het 

afdekplaatje verdraaien waardoor de centraal opgestelde RFID-

antennes de voorraadstatus in real-time detecteren.  

Slimme software

Vastgestelde voorraadwijzigingen worden automatisch als 

bestelling verwerkt of aan het WMS doorgegeven. In R-Ticket zijn 

de nodige lijsten en filtermodules aanwezig die de beheerder 

toelaten om snel en intelligent data te bekijken en 

voorraadbewaking uit te voeren. 

Voor onderhoud en back-up werking kan met een handscanner de 

status en werking per vak in real-time worden gecontroleerd of de 

gehele bestelinventaris van het magazijn worden geverifieerd.

De algoritmes herkennen zowel menselijke procedurefouten als 

eventuele netwerk of RF-storingen doorheen het hele systeem. De 

foutmeldingen zijn opvraagbaar of kunnen via een alert server de 

administrator verwittigen. 

Via een beheermodule, die wordt opgestart vanuit een 

webbrowser, kan R-Ticket en het RFID-lezerspark vlot worden 

geconfigureerd en beheerd door de systeembeheerder.

De voorraadstatus van elk vak is visueel in het oog 

springend, manipulatie van het afdekplaatje is uiterst 

intuïtief en wordt ondersteund door eenduidige 

icoontjes.   
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R-Ticket
Staat voor een configureerbaar systeem, op maat van uw magazijnwerking

Flexibel en Intuïtief in gebruik

Ÿ Onbeperkt aantal vakken

Ÿ 1-vak of 2-vak toepassingen

Ÿ Antennes in vaste of semi-mobiele opstelling

Herbruikbare, duurzame tickethouders

Ÿ Toepasbaar op ISO-modules of op maat monteerbaar

Ÿ Gebruik van bestaande of nieuwe productlabels

Centrale of decentrale magazijnen

Ÿ Bestelmomenten per magazijn instelbaar

Ÿ FEFO-principe (First Expired First Out)

Veelzijdige output

Ÿ Real-time bestelorders mogelijk op elk gewenst moment

Ÿ Picking lijst volgens looproute

Ÿ Koppeling van product aan locatie

Ÿ Real-time bevestiging van aanvulling 

Ÿ Dynamische lijsten en filters 

Ÿ Transparante overzichten en verbruiksmetingen

Innovatief product

Ÿ Datazekerheid door RF-detectie van 4 statussen:

Pick / To Order / Ordered / NoPick

Ÿ Alert server bij fouten, defecten of stockbreuk

Ÿ Maintenance tool voor on-site check & inventarisatie 

Ÿ Geïntegreerde backupvoorziening 

Ÿ Mogelijkheid tot performantiemetingen

Ÿ Mogelijkheid tot koppelen acties aan personeel

Duurzame integratie voor ziekenhuisbrede 
tracering

Ÿ Uitbreidbaar naar alle overige RFID- en RTLS-detecties

Ÿ Koppeling met meerdere bedrijfsprocessen

Ÿ Koppelbaar met meerdere partner-applicaties

Ÿ GS1 EPC-Global gestandaardiseerd of koppeling op maat

Ÿ Combineerbaar met het Aucxis RFID smart cabinet

R-Ticket

beheer

data analyse
bestellingen

WMS | ERP
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看板

Wat is een Kanban voorraadsysteem?

Een Kanban (leeg/vol) voorraadsysteem 
houdt in dat de voorraad wordt aangevuld 
op basis van de vraag, naar aanleiding van 
een visueel Kanban signaal. 

Een goed ingericht Kanban systeem zorgt voor een flow 
waarbij de voorraad  wordt aangevuld volgens just-in-time
afname. 
Deze manier van werken impliceert het  (First FEFO-principe
Expired First Out), voorkomt stockbreuk, onnodige voorraad 
en vervallen producten, m.a.w. vermijdt geld- en 
ruimteverspilling.
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In de vakantiemaand juli 2017 ontving Aucxis de opdracht van 

Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) voor het leveren van R-Ticket.  

ZMK koos voor Aucxis niet enkel vanwege de uitgebreide expertise 

op vlak van RFID-tracering en het innovatieve karakter van 

R-Ticket flexibiliteit die het standaard ,  maar eveneens voor de 

Aucxis framewerk biedt om verdere duurzame stappen te zetten 

naar een totale integratie van traceringstechnieken  binnen het 

ziekenhuis. 

Alle 13 decentrale voorraadruimtes in het nieuwe gebouw te 

Maaseik worden gebaseerd op een Kanban voorraadsysteem.  

De met RFID uitgeruste tickethouders van Aucxis worden 

aangebracht op de ISO-modules in de voorraadkasten, waardoor 

ZMK een real-time overzicht verkrijgt van de voorraadstatus, 

dringende bestellingen onmiddellijk worden uitgevoerd en 

alarmering mogelijk is in geval van procedurefouten of andere 

onregelmatigheden. 

R-Ticket
Projectvoorbeeld: Ziekenhuis Maas en Kempen, Maaseik

Volgende

Kies actie:

1: Koppel ticket

2: Statuscontrole

3: Manuele inventaris

Scan tag

Einde

Scan barcode

Status: Order

Naam: Banded Bag 150 cm

ProductCode: 123456

Leverancier: ABCDEFG

Omschrijving: Banded Bag 150 cm: 
Hoes met rekbare 
opening

Te Ziekenhuis Maas en Kempen fungeert 

R-Ticket in de beginfase als een standalone 

bestelsysteem maar wordt later als een 

transparante voorraadbewaking op het te 

voorziene ERP van Microsoft Dynamics 

aangesloten.

Met een handscanner kan de status en werking per 

vak in real-time worden gecontroleerd of de gehele 

bestelinventaris van het magazijn worden 

geverifieerd.

Enkele screenshots van de handheld applicatie
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Aucxis cvba

Zavelstraat 40

9190 Stekene

België

 +32 3 790 17 17T
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HERTZ
framework

RFID tag dragers

RFID lezers

Ziekenhuis applica�es

RFID technologie

OK CSA HRM apotheek voorraad facili�es assets

In de achtergrond van R-Ticket zorgt het bewezen Hertz 

framewerk van Aucxis voor de solide basis en onbeperkte 

uitbreidings- en integratiemogelijkheden met alle overige 

processen in het ziekenhuis. 

Het centrale platform laat de klant toe om alle logistieke scans en 

detecties ziekenhuisbreed te verwerken en ter beschikking te 

stellen van verschillende front-end processen of applicaties.

Binnen Hertz zijn alle logica en algoritmes vervat die nodig zijn 

voor de specifieke detectie van de betreffende assets, personen, 

verbruiksgoederen of opslaglocaties,…

Hertz is generiek en modulair opgebouwd en geeft ontsluiting 

naar allerlei toekomstige noden of wensen i.v.m. traceerbaarheid 

binnen het ziekenhuis via één platform. Dit zowel voor barcode, 

2D-matrixcodes, passieve en actieve RFID-tags, toegepast voor 

assets, personen of verbruiksgoederen, en dit over de 

verschillende afdelingen heen. 

Hertz
Duurzame oplossing voor ziekenhuisbrede tracering
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