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RFID-PROCESOPTIMALISERING IN FARMABEDRIJVEN
RFID IN FARMABEDRIJVEN

RFID TOEPASSINGEN

AUCXIS EN RFID

Kwaliteit en veiligheid zijn twee absolute
vereisten in de farmaceutische sector.
Regelgevingen worden aangescherpt en
accreditatievereisten worden steeds strenger.
RFID levert de technologie om tegemoet te
komen aan deze steeds strengere eisen. RFID
laat toe om processen te bewaken, flows te
controleren, kwaliteitsnormen te meten en af
te dwingen, dit niet enkel in de cleanroom,
maar eveneens in de ondersteunende
processen, het voorraadbeheer, HR-controles
en de volledige supply chain.

RFID (Radio Frequency IDentification) is een
technologie die gebruik maakt van een
radiosignaal voor de identificatie en tracking
en tracing van objecten, dieren of personen.
RFID-toepassingen zorgen niet enkel voor
tracering of lokalisatie. Ze verhogen ook
transparantie en vereenvoudigen processen
en procedures zodat aanzienlijke tijd- en
kostenbesparingen worden gerealiseerd.

Er bestaan tal van RFID-oplossingen en
-toepassingen. RFID is echter geen "plug en
play" technologie. Als onafhankelijke RFID
solution provider identificeert Aucxis in functie
van de behoefte van de klant de optimale RFIDcomponenten voor het bedrijfsproces.
Naast vakkundige selectie en levering van RFIDlezers en -tags bieden we optioneel eveneens
de achterliggende ICT-apparatuur, de gepaste
middleware en interfaces naar bestaande frontend pakketten.

Instrumententracking | Bewaking cleanroombezetting | Voorraadbeheer
Tracering en reconciliatie van stalen | Optimalisatie supply chain | Colli-tracering

Aucxis adviseert, ontwikkelt, implementeert en supporteert RFID oplossingen op 3 niveaus:
datacollectie, dataverwerking en datamanagement.
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RFID-OPLOSSINGEN DOORHEEN HET BEDRIJF

Efficiëntie door
procesautomatisering
in farmabedrijven

Het stroomlijnen van alle processen in farmabedrijven vereist een integreerbare en schaalbare
ICT-oplossing, gebaseerd op open standaarden. De diverse technologieën en applicaties die
worden ingezet voor het verzamelen, verwerken en beheren van alle informatie die betrekking
heeft op deze processen - zowel intern als extern - worden gecombineerd in één flexibel en
generiek pakket: HERTZ.
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RFID in de supply chain
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HERTZ is een door Aucxis ontwikkeld
middlewarepakket dat verschillende
datacollectoren koppelt en de
verzamelde informatie op een uniforme
manier ter beschikking stelt aan
meerdere procesapplicaties.
Informatie doorheen de verschillende
niveaus verloopt volgens de EPC-Global
standaard en wordt beschikbaar gesteld
via de standaard GS1 EPCIS structuur of
aangepaste protocollen.
Het pakket is schaalbaar en modulair en
maakt het mogelijk om gefaseerd
nieuwe implementaties te realiseren
en/of bestaande processen eveneens te
voeden met de verzamelde logistieke
data.
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PRAKTIJKVOORBEELDEN
AUTOMATISCHE RECONCILIATIE EN PERSONENREGISTRATIE

EFFICIËNT VOORRAADBEHEER

Een RFID-tag in de schoenen van het cleanroom personeel linkt de
drager aan een uniek ID. Antennelussen in de vloer, muur of het
plafond van de omkleedsassen lezen de taginformatie uit bij het
binnenkomen en verlaten van de sassen.

Een efficiënte en nauwgezette controle van in- en uitgaande artikelen in
magazijnen is enorm belangrijk. Met een RFID-controlesysteem worden
alle artikelen voorzien van een geprint RFID-label zodat ze gescand
kunnen worden alvorens ze het magazijn verlaten.

RESULTAAT
Verhoogde kwaliteitsgarantie (minder ontbrekende staalnames)
Eliminatie van het manuele reconciliatiewerk/telwerk
100% garantie dat elk verblijf in de cleanroom wordt geregistreerd
Automatische registratie blokpolis

RESULTAAT
Enorme tijdsbesparing dankzij automatische inventarisering
Automatische controle op correcte uitboeking
Serialisering van de artikelen
Bewaking vervaldata
Koppeling artikelafnemer
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CONTACTLOOS BEDIENBARE PIVOTERENDE DEUREN

KANBAN/METIS

Aucxis voorziet in de levering van automatisch pivoterende deuren voor
cleanrooms klasse A, B en C. De deur pivoteert op een 100% ingewerkt
en onzichtbaar scharnier, sluit luchtdicht af en wordt automatisch
bediend via contactloze schakelaars. Verdoken en flush ingewerkte
sensoren zorgen voor gegarandeerde personen- en calamiteitenbeveiliging. VHP-cleaning mode en status terugkoppeling zijn voorzien.

METIS biedt een Kanban-systeem of leeg/vol concept. Het is een
configureerbaar systeem, op maat van uw magazijnwerking. Het zorgt
voor een flow waarbij de voorraad just-in-time wordt aangevuld
volgens afname. Het werkt als standalone bestelsysteem of als
transparante module die info levert aan WMS/ERP software.
Lees meer in de brochure

AUTOMATISCHE VOORRAADDETECTIE

STAALMANAGEMENT IN CLEANROOMS

RFID-technologie ondersteunt het hele inbound - outbound proces.
12 RFID-portalen detecteren de in- en uitgaande artikelen. Hierbij
wordt ook gebruik gemaakt van de middleware Hertz. De
totaaloplossing zorgt voor een duidelijk en correct zicht op de
voorraden, tijdwinst bij het laden, beperking van extra transport en
leveringen etc.

Mobiele scanners (barcode), printers, een webgebaseerde dynamische
planningtool (per kamer, datum, operator, type...), temperatuurbestendige labels en een LIMS uplink maken een automatische followup en planningmanagement van de staalnames mogelijk.

Lees meer in de casestudy

RESULTAAT
Compleet beheer en volledige traceerbaarheid
Geautomatiseerde LIMS-verbinding (labosoftware)
Gevalideerde procedures en software (audit trial)
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OVER AUCXIS
Aucxis is een gerenommeerd expert in bedrijfsautomatisering. Met meer dan 30 jaar
internationale ervaring in het uitwerken van automatiseringsprojecten, hebben wij een
grondig inzicht verworven in de aard en de mechanismen van bedrijfsprocessen. Onze
expertise stelt ons in staat om professioneel advies te geven en de ideeën en
doelstellingen van onze klanten praktisch te integreren in gebruiksvriendelijke systemen,
waarbij de modernste technologieën worden geïntegreerd. Met een sterke
aandeelhoudersstructuur en een ervaren team van meer dan 50 medewerkers zijn we in
staat om kwaliteit, continuïteit en stabiliteit te verzekeren aan ons cliënteel.

DE SYNERGIE
VAN DRIE
EXPERT
BUSINESS UNITS

Aucxis biedt u de synergie van 3 business units: RFID oplossingen, E-Trade systemen en
Procescontrole.

RFID REFERENTIES

Turn-key
automatiseringsprojecten
waarbij object identiﬁcatie
centraal staat

Turn-key
automatiseringsprojecten
waarbij prijsvorming
centraal staat

PROCESS CONTROL

Procescontrolesystemen
voor industriële toepassing
en productbewaring
Detailed project examples are available on our website under „PROJECTS“.

OUR TECHNOLOGY
YOUR FUTURE

Aucxis cvba

Contacteer ons voor een vrijblijvend verkennend
gesprek!

Zavelstraat 40
9190 Stekene
België
T: +32 3 790 17 17
info@aucxis.com
www.aucxis.com

