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Anheuser-Bush InBev brygger öl och bygger varumärken som fortsätter att föra samman människor under de kommande 
100 åren och därutöver. 

AB InBevs laboratorium i Leuven använder ett högeffektivt FIFO-hanteringssystem för förbrukningsmaterial med i hög 
grad automatiska ombeställningar, vilket gör att personalen kan fokusera mer på kärnområden.

Utmaningar
Automatisera, användarvänlig spårning

AB InBevs laboratorium i Leuven, Belgien, behövde ett användarvänligt och automatiserat hanteringssystem för 
förbrukningsmaterial som kunde meddela medarbetare i labbet och inköpare om nivåer i kemikalielagret och utgångsdatum. 
Systemet skulle bli hörnstenen för förbrukningsmaterial i ett högeffektivt laboratorium med effektiva lagernivåer och minimalt 
med icke-kärnaktiviteter.

Labbet ägde redan en Brady BMP71-etikettskrivare med möjlighet att skriva ut streckkoder på kemiskt motståndskraftiga 
etiketter, vilket är ett idealiskt utgångsläge för tillförlitlig spårning i ett automatiserat hanteringssystem för förbrukningsmaterial.

https://www.ab-inbev.com/


”Vi fick en tydlig, 
praktisk och 
praktiskt inriktad 
demo med vårt nya 
hanteringssystem för 
förbrukningsmaterial. 
Brady anpassade 
snabbt sin Safetrak-
programvara till att 
passa våra behov.”
Ariane Van Obberghen, 
kvalitetsanalytiker,  
Anheuser-Bush InBev

Lösningar
Anpassad SafeTrak-programvara

Brady föreslog sin Safetrak-programvara och skannern Honeywell Xenox för att 
komplettera BMP71-etikettskrivaren som redan användes.

Safetrak medger en mängd olika anpassningar. I nära samarbete med AB 
InBev installerade Brady leverantörsinformation, orderreferenser, utgångsdatum, 
förvaringsplatser och länkar till materialsäkerhetsdatablad per produkt i systemet.

Inkommande produkter märks med streckkoder och skannas så att 
hanteringssystemet för förbrukningsmaterial kan länka dem till inställda 
utgångsdatum. När de används, skannas produkterna en andra gång för att 
lagernivåerna ska kunna spåras. När förrådet börjar tömmas, informerar systemet 
automatiskt de intressenter som valts ut av AB InBev. Automatiska varningar 
skickas också när specifika kemikalier eller andra förbrukningsmaterial håller på att 
överskrida sista förbrukningsdatum. Om så krävs kan de lagernivåer som utlöser 
de automatiska meddelandena enkelt anpassas i Safetrak.

Resultat 
Automatisk ombeställning 

AB InBevs laboratorium i Leuven använder ett högeffektivt FIFO-hanteringssystem 
för förbrukningsmaterial som drivs med i hög grad automatiska ombeställningar. 
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