


ToolBar, till er tjänst.
Edströms lösning för reducerad lagerhållning och minskad  
förbrukning har mer att erbjuda än ni anar vid första anblicken.  
Den kan lätt förväxlas med ett verktygsskåp men är  
i själva verket ett helt system för att underlätta  
och effektivisera i er verksamhet. 
Edströms ToolBar kan innehålla både förbruknings-
varor och verktyg. ToolBar håller dessutom koll  
på förbrukningen och genererar automatiskt  
beställningar vid behov. Detta leder till stora  
besparingar, med ordning och reda som en  
välkommen bieffekt. Det låter enkelt, och det  
är tanken.
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1.) Er ToolBar är alltid uppkopplad och kommunicerar med 
er och Edströms. 2.) Maskinen indikerar när lagersaldot på 
en produkt kommer ner till en bestämd nivå. Då skickas 
automatiskt en inköpsorder på de produkter som behövs.
3.) Produkterna paketeras och skickas. 4.) Maskinen blir 
påfylld innan produkterna tar slut.

✔ Förbättrad ordning. Slut med röriga hyllor och 
stökiga förråd. ToolBar ger en god överblick över 
allt som finns på lager.

✔ Lätt att följa förbrukningen. Ni kan enkelt se 
vilka artiklar som det går åt mycket av och även 
vilka som är överflödiga.

✔ Närhet i produktionen. Att ha nära till det man 
behöver är både smidigt och minskar tiden det tar 
att ta sig till ett centralt lager.

✔ Minskad konsumtion av förbrukningsvaror. 
Bättre kontroll på vad som plockas ut samt smidi-
gare tillgänglighet gör att man plockar ut vad man 
behöver, varken mer eller mindre.

✔ Bättre inköpskontroll. Det som behövs finns 
alltid i hyllan, tack vare automatiserade inköp vid 
en inlagd beställningspunkt.

Är Edströms ToolBar 
en lösning för er?



    

Maskinen fylls med det ni har störst behov av.  
Allt från små skär till stora borrmaskiner.

Skräddarsytt innehåll  
och underhåll
Vi hjälper er att utforma den ToolBar som bäst passar 
ert företags behov. Gemensamt för alla modellerna är 
att de är lättskötta maskinen med avancerad insida. 
För er del betyder det att vi i mycket hög utsträckning 
kan special anpassa och skräddarsy en ToolBar för er 
verksamhet. I samma maskin kan ni t ex ha både förbruk-
ningsartiklar och fack för verktyg till utlåning. Ni vet vad 
er maskin ska fyllas med, vi vet vilken modell som passar 
bäst för er.

Fungerande system  
från Cribmaster
Skåpet är beprövat. I Usa, där skåpen tillverkas, är detta 
ett beprövat sätt att få effektiv hantering och distribution 
av förbrukningsvaror, minskat svinn och underlättad lager-
hållning. Vår leverantör Cribmaster har mer än 12 000 nöjda 
kunder som lyckats uppvisa besparingar på 25-40%.

I vårt utbud finns en lösning som passar er!
Bland det breda utbudet finns garanterat en ToolBar som passar era behov. Varje modell har sina fördelar.  
Läs mer om respektive modell på www.edstroms.com
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I maskinen har ni det ni behöver nära till hands och riskerar inte heller 
att det är slut på lager. 

Minskad lagerhållning 
För stora lager på förbrukningsmaterial innebär uppbun-
det kapital. För dåligt tilltagna lager kan leda till förseningar 
eller stop i produktionen. ToolBar hjälper till med att rätt 
kvantiteter finns på lager och att inköp genereras direkt när 
behov uppstår. Med hjälp av maskinen ser man snabbt vilka 
produkter som används och vilka som inte används, dessa 
kan då ökas på eller fasas ut från lagret.

Installation, utbildning 
och produktoptimering
När vi på Edströms installerar en ToolBar i era lokaler 
får ni den utbildning och kunskap ni behöver för att  
er maskin ska fungera så problemfritt som möjligt. 
Genom att titta på statistik över vilka produkter som 
används på ert företag kan vi ha en löpande dialog om 
vilken typ av produkter som skulle kunna förbättra er 
verksamhet. Rätt produkter och rätt antal betyder  
besparingar för er.

Tillsammans går vi noggrant igenom vad ni ska fylla er ToolBar med,  
på så sätt undviker ni onödiga produkter i lager.

Varje anställd har ett eget konto. Produkterna visas tydligt på 
skärmen med foto och benämning.

Er ToolBar kan även ha fack för utlåning av verktyg.  
Lånet registreras automatiskt på den som loggat in i systemet.

Välj vilken produkt som önskas och plocka ut den. Maskinen hanterar 
både små och stora produkter på ett smart sätt.

Så fungerar Edströms ToolBar



    

ToolBar effektiviserar, sparar 
och förenklar, i alla led.

 INKÖP
✔	Automatiserade inköp

✔	Utförlig statistik

✔	Enkelt att produkt optimera

 ANVÄNDARE 
✔	Förbättrad ordning 

✔	Minskar produktionsstop

✔	Alltid tillgänglig

✔	Enkel inloggning

 LAGER
✔	Minskad förbrukning

✔	Minskad lagerhållning

✔	Rätt produkter hemma



    

KONTAKTA OSS FÖR MER INFO!

Viktor Wessbo
Tel: 036-39 20 45
Mob: 0708-39 20 45
viktor.wessbo@edstroms.com

Johan Håkansson
Tel: 036-39 20 22
Mob: 0708-39 20 22
johan.hakansson@edstroms.com

Christian Raschta
Tel: 036-39 20 32 
Mob: 0708-39 20 32
christian.raschta@edstroms.com

edstroms.com order@edstroms.comTel: 036-39 20 00 info@edstroms.com

I vår Webbutik kan du:

• Söka upp artiklar från oss eller någon 
av våra leverantörers artikelnummer.

• Se lagersaldo i realtid.

• Sök på restorder och leveranser

• Se era nettopriser på hela  
vårt sortiment

• Bygg egna favoritlistor

• Handla med 3% bonus

Visste du om att Edströms Verktyg AB är en  
helhets leverantör av verktyg, skydd och utrustning? 
Handla våra produkter i vår välsorterade webbshop 
edstroms.com

Besök edstroms.com

Vi visar gärna ToolBar! 

Välkommen till vårat showroom  
på Solåsvägen 14 i Jönköping!




