
Uw assets
Wat? Waar? Wanneer? Waarom?

NOVA VERTELT HET U
NOVA registreert, lokaliseert en 

inventariseert. Snel en nauwkeurig. 

Deze slimme oplossing vertelt u waar uw 

assets zich bevinden zodat u op elk 

moment het overzicht behoudt!

Het innovatieve karakter van NOVA

situeert zich in de toepassing van

RFID-technologie en de flexibele inzet van 

modules.  

NOVA helpt ons bij het lokaliseren en 
inventariseren van de gestockeerde 
machines, wat tevens kostenbesparingen 
inhoudt. Daarnaast is er ook een 
uitgangscontrole, wat de menselijke 
foutenlast volledig uitsluit. Dankzij NOVA 
kunnen onze medewerkers met een 
gerust hart efficiënter werken. 

Wouter Clissen
Logistics Manager Aertssen Logistics
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De modulaire opbouw van NOVA laat u toe te kiezen 

voor de formule die het best aansluit bij wat u nodig 

heeft. Misschien voldoen enkele handheld scanners 

en een beheerplatform. Of misschien heeft u baat bij 

het integreren van RFID-gates om grote aantallen 

assets sneller en accuraat te kunnen registreren. 

Aucxis geeft u advies en bepaalt samen met u de 

meest geschikte oplossing. Wij leveren bovendien alle 

nodige hardware, middleware en/of het 

gebruikersplatform. U wordt volledig ontzorgd: 

één leverancier, alle producten, alle diensten!

Hoewel NOVA waarschijnlijk voor de meeste klanten 

alle nodige functies bevat, bieden wij ook maatwerk 

aan om bijkomende gewenste functionaliteiten in het 

pakket te integreren.

De door Aucxis ontwikkelde HERTZ-middleware 

verwerkt de data ontvangen van de diverse

RFID-leespunten en stuurt deze door naar het 

webplatform.

Alle data wordt opgeslagen in een SQL-database. 

Via het webportaal kunt u de beschikbare data van 

uw assets exporteren naar een XLSX-bestand. Via een 

“Read-Only” Database (SQL) connectie kan men 

eveneens data opvragen via Business Intelligence 

softwarepakketten (zoals Power BI) om meer 

diepgaande rapporten te maken.

Moderne technologie
in een modulair concept

configureerbaar naar
uw specifieke behoeften
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PRAKTISCHE APPNAUWKEURIGE EN SNELLE

IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE

De juiste RFID-tag

Voor hun identificatie worden alle assets voorzien 

van een RFID-tag (smart label, mount on metal tag, 

laundry tag, …). Deze kunnen worden 

gepersonaliseerd en eveneens worden bedrukt met 

een barcode of QR-code. Aucxis selecteert voor u de 

meest geschikte tags voor uw verschillende assets en 

bepaalt de ideale positie van de tags op de assets.

Multifunctionele handheld scanners

Zowel barcodes, QR-codes als RFID-tags kunnen via 

een handheld worden gescand. Met de POLARIS-app 

kunt u uw assets identificeren, verplaatsingen 

registreren en inventarissen opmaken. Via de app 

wordt eveneens de link gelegd tussen tag en asset.

Robuuste RFID-gates

Inkomende en uitgaande getagde assets kunnen ook 

door Aucxis ontworpen RFID-gates worden 

gedetecteerd en geregistreerd. Handig wanneer u 

grote aantallen assets tegelijk wil detecteren.

Andere RFID-leespunten

Getagde assets kunnen ook worden gedetecteerd 

door een vast leespunt aan de muur, aan een 

rolbaan, op het plafond en zelfs in de vloer. Ook 

mobiele leespunten, zoals RFID-heftrucks, kunnen 

worden ingeschakeld.

Met onze POLARIS-app, actief op een handheld 

scanner, beschikt u over de volgende 

functionaliteiten:

Ÿ Het linken van een tag aan een asset.

Ÿ Het identificeren van een asset en tonen van de 

informatie.

Ÿ Het registreren van een verplaatsing van een asset 

naar een andere locatie.

Ÿ Het inventariseren van assets op een locatie.

Een voorbeeld

De screenshot toont het resultaat van een inventarisatie. 

Na scanning en vergelijking met de data in het systeem 

worden 3 mogelijke situaties via kleurcodes weergegeven. 

Groen = asset aanwezig, wit = asset niet aanwezig, 

oranje = extra asset aanwezig.

RFID-GATE

HANDHELD
SCANNER



HET WEBPORTAAL

Dashboard

Het dashboard biedt u een duidelijk grafisch overzicht 

van uw assets per locatie, status, type,… Samen met 

ons bepaalt u welke belangrijke informatie u op dit 

scherm wenst te zien. 

Assets

In dit scherm vindt u snel terug op welke locatie uw 

assets zich actueel bevinden en wat hun actuele 

status is. Details en geschiedenis van elke asset 

kunnen worden opgevraagd en de actuele status kan 

worden aangepast waarbij eventueel een notitie kan 

worden toegevoegd. De assets zelf worden vanuit uw 

ERP-pakket via een API in het portaal geïmporteerd.

Asset history

De levensloop van uw assets kent geen geheimen 

meer. U vindt hier alle geregistreerde acties - 

verplaatsingen, statuswijzigingen en inventarisaties - 

van elke asset terug.

Movements

Wanneer zijn welke assets verplaatst en door wie? 

Dit scherm biedt een overzicht van alle gegroepeerde 

verplaatsingen die werden geregistreerd, 

bijvoorbeeld via een handheld scanner of RFID-gate.
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Inventories

Deze rubriek vertelt u de historische situatie van uw 

assets per locatie aan de hand van de uitgevoerde 

inventarisaties.

Administration

In het administratieve luik kan de beheerder 

verschillende rollen aan gebruikers toekennen en 

locaties invoeren en beheren. De locaties kunnen 

eveneens via een API worden toegevoegd.

Via ons POLARIS-webportaal beheert en volgt u overzichtelijk uw assets. Via filtering vindt u 

snel de exact gewenste informatie terug. Het menu biedt u volgende rubrieken:

Map

Via een eenvoudige zoekfunctie kunt u de locaties 

van uw assets terugvinden op een plattegrond.
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