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Volautomatisch efficiënter werken –  
met de apotheekrobot Consis E.



Zo maakt u met Consis E
uw apotheek efficiënter en 
winstgevender.
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Staat u ook voor de vraag hoe u rijen wachtenden in uw 
apotheek kunt voorkomen, efficiënter én veiliger kunt 
werken door fouten bij de uitgifte van geneesmiddelen te 
vermijden?

De Consis E stuurt alle processen rondom de opslag en 
logistiek van geneesmiddelen en is zo het zenuwcentrum 
van uw apotheek.

Alle processen, van de invoer via de opslag tot de uitgifte 
van geneesmiddelen, worden door de Consis E perfect 
op elkaar afgestemd en gestuurd. Dat gaat zo soepel 
en snel, dat u het nauwelijks merkt. Of misschien toch: 
aan de grote tijdwinst, de enorme ontlasting van uw 
medewerkers door de afname van routineklusjes en aan 
de toegenomen tevredenheid van uw klanten.

De Consis E is het nieuwe 
hart van uw apotheek.



1.2 m2

Robotarm 1: invoer van 
alle artikelen en uitgifte 
van verpakkingen uit de 
individuele opslagplaatsen

Robotarm 2: hoofdzakelijk 
uitgifte van artikelen 
uit de opslagschachten 
(hardlopers)

Vloeroppervlak: vanaf 6,3 m²

Opslagcapaciteit:  
maximaal 18 760 verpakkingen

– maximaal 1 380 artikelen (16 560 
verpakkingen) in de opslagschachten

– maximaal 2 200 artikelen  
(2 200 verpakkingen) in de  
individuele opslagplaatsen)

Individuele opslagplaatsen: willekeurige 
opslag van individuele verpakkingen (bijv. 
langzaamlopers of aangebroken verpakkingen) 

Halfautomatische 
invoer

Volautomatische invoer met de  
Consis Stockmaster 
(optioneel)

Opslagschachten: opslag van 
meerdere verpakkingen van 
dezelfde soort achter elkaar  

Volautomatische etikettering 
met de Consis Labelmaster 
(optioneel)

Aanzicht van boven

1.2 m2

0.23 m2

Overzicht van de Consis E robot::

De hieronder afgebeelde apotheek is volledig geautomati-
seerd: alle medicijnverpakkingen die geschikt zijn voor 
opslag in een robot zijn in een Consis E apotheekrobot 
opgeslagen. 

Door de opstelling van de Consis E direct achter de 
kast met handverkoopartikelen zijn verpakkingen via 
eenvoudige glijbanen in een paar seconden bij alle 8 
uitgiftepunten – dure transporttechniek is overbodig. De 
Consis E is zo geconstrueerd dat hij het arbeidsproces 
in de apotheek optimaliseert van de invoer tot de uitgifte 
naar meerdere punten. Hierdoor is het werk veel 
efficiënter. 

Met behulp van de optionele module Consis Stockmaster 
worden verpakkingen volautomatisch ingevoerd. Dit 
neemt uw medewerkers de dagelijkse routineklusjes uit 
handen, zodat ze meer tijd over hebben voor productievere 
werkzaamheden.

De Consis Labelmaster, eveneens een optionele module, 
etiketteert verpakkingen volautomatisch voordat ze 
worden uitgegeven. Dit bespaart tijd en voorkomt dat er 
fout geëtiketteerde verpakkingen worden uitgegeven.

Dankzij de Consis E hebben uw medewerkers 
veel meer tijd over om informatie aan de klant te 
verstrekken.
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Zo houdt u met de Consis E alle processen altijd onder controle.

Wanneer u minder tijd kwijt bent aan niet productief zoek- en 
verzamelwerk en onnodig heen en weer lopen, houdt u meer 
tijd over voor wat echt belangrijk is: uw klanten en een goed 
adviesgesprek. U bepaalt zelf welke mate van robotisering 
voor uw apotheek de beste is. 

De Consis E bouwt voort op de beproefde CONSIS schacht-
technologie, aangevuld met individuele opslagplaatsen. 

Hierdoor wordt een zeer hoge opslagcapaciteit per vier-
kante meter bereikt. Door het gebruik van 2 onafhankelijk 
van elkaar aanstuurbare robotarmen kunnen verpakkingen 
gelijktijdig worden in- en uitgevoerd. Tijdens drukke momen-
ten zorgen beide robotarmen en korte uitgiftewegen voor een 
snelle service en daarmee tevreden klanten.

1. Invoer

2. Opslag

3. Uitgifte

Volautomatische invoer met de Consis Stockmaster: 
De verpakkingen worden eenvoudig in de invoeropening gedaan, 
waarna de Stockmaster het scannen en de opslag volautomatisch 
afhandelt.
 

Halfautomatische invoer:
De afzonderlijke separate invoervakken maken het mogelijk om per 
verpakking te kiezen welke gegevens worden geregistreerd: bijvoor-
beeld de vervaldatum bij geneesmiddelen waar weinig vraag naar is, 
retouren en aangebroken verpakkingen.

Robotarm 1: verzorgt de invoer van alle verpakkingen en de uitgifte 
van geneesmiddelen waar weinig vraag naar is (langzaamlopers) en 
aangebroken verpakkingen vanuit de individuele opslagplaatsen.

Robotarm 2: zorgt voor een zeer snelle uitgifte van geneesmidde-
len uit het schachtmagazijn. Ideaal voor drukke apotheken.

Uitgifte via maximaal 8 uitgiftepunten:
Korte wegen en uitgiftepunten boven het hoofd maken ingewikkelde 
transporttechniek overbodig. 

De aangeschreven verpakking wordt al na een paar seconden 
uitgegeven.
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Voor elke apotheek de passende configuratie.
Dankzij de verschillende modules is de Consis E eenvoudig uit te breiden. 
De Consis E is leverbaar in verschillende maten en uitvoeringen. U bepaalt zelf hoeveel capaciteit en robotisering voor uw apo-
theek optimaal zijn. Of u nu kiest voor volautomatische invoer met de Consis Stockmaster of voor automatisch etiketteren met de 
Consis Labelmaster: de Consis E neemt uw medewerkers routineklusjes uit handen en verhoogt de veiligheid bij de uitgifte van 
geneesmiddelen.

Opslagcapaciteit: 
maximaal 18 760 verpakkingen
Oppervlakte: 10,2 m2

Opslagcapaciteit: 
maximaal 8 860 verpakkingen
Oppervlakte: 6,3 m2

Opslagcapaciteit: 
maximaal 12 540 verpakkingen
Oppervlakte: 7,6 m2

Opslagcapaciteit: 
maximaal 13 240 verpakkingen
Oppervlakte: 8,5 m2

Vooraanzicht Zijaanzicht

Vooraanzicht Zijaanzicht

Vooraanzicht Zijaanzicht

ZijaanzichtVooraanzicht
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Vooraanzicht

De Consis Stockmaster is de gepatenteerde module voor de volautomatische invoer van medicijnverpak-
kingen. Het legen van de groothandelkratten volstaat, het overige handelt de Stockmaster af. Met een  
vloeroppervlak van slechts 1,2 m² is de Consis Stockmaster het compactste volautomatische invoersys-
teem in zijn klasse. 

Volautomatische invoer met de Consis Stockmaster. 

De Consis Labelmaster etiketteert verpakkingen volautomatisch alvorens ze uit te geven, moeiteloos en 
efficiënt. De waardevolle werktijd die u voorheen kwijt was aan het etiketteren van medicijnverpakkingen 
kunt u nu besteden aan het adviseren van uw klanten. Dat bespaart niet alleen tijd, maar is ook veiliger. 
Want de Consis Labelmaster reduceert menselijke fouten bij het etiketteren tot een minimum. Dankzij de 
modulaire en plaatsbesparende constructie van slechts 0,23 m² kan de Labelmaster later eenvoudig aan 
de apotheekrobot worden gekoppeld indien de CONSIS hiervoor was voorbereid.

Volautomatisch etiketteren met de Consis Labelmaster.

Oppervlakte: 1,2 m2

Vooraanzicht

Oppervlakte: 0,23 m2
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Zo laat de Consis E zich perfect in het interieur 
van uw apotheek integreren.
Voor uw apotheek is robotisering een belangrijke stap. Hoe 
klein of groot de ruimte ook is, de Consis E past zich perfect aan 
uw wensen aan.

Zicht in hoek van 90° op de Consis E achter de 
kast met handverkoopartikelen

Zicht in hoek van 0° op de Consis E achter de 
kast met handverkoopartikelen

Zicht in hoek van 0° op de Consis E geïntegreerd in de 
kast met handverkoopartikelen

Doordat de Consis E compact is en weinig ruimte in 
beslag neemt, kunt u de robot direct achter de kast met 
handverkoopartikelen plaatsen. Zo verloopt de uitgifte van 
geneesmiddelen snel en efficiënt.

Vanaf de uitgiftepunten boven het hoofd belanden de 
verpakkingen via eenvoudige glijgoten direct bij de juiste 
balie of werkplek. Hierdoor is het gebruik van complexe 
transporttechniek, bijv. liften of banden met wissels, meestal 
overbodig.
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Individueel design - passend bij uw inrichting. 

De Consis E past zich niet alleen optimaal aan de ruimte, maar ook aan het design van uw apotheek aan. Voor de kleur van de 
ombouw kunt u kiezen tussen een tijdloos signaalwit en een modern zilvergrijs aluminium. Ook bij de keus voor het materiaal 
en de kleur van de panelen aan de voor- en zijkant is heel veel mogelijk. Zo kunt u de robot perfect aan het design of de cor-
porate identity van uw apotheek aanpassen. Uw binnenhuisarchitect of interieuradviseur geeft u hierbij graag advies. 

Signaalwit
(RAL9003)

Grijs aluminiumkleurig        
(RAL9007)

Signaalwit (RAL 9003) + 
verkeersrood (RAL 3020)

Grijs aluminiumkleurig (RAL 9007) + 
signaalblauw (RAL 5005)

Staal                             Roestvrij staal                                           Hout                      Kunststof

Voorbeelden



Gelijktijdige uitgifte van 
meerdere verpakkingen door 
de multipick-functie.*

Omdat de Consis E 
uw bedrijfsvoering 
aanzienlijk efficiënter 
maakt.
Volledig geautomatiseerd opslag-
systeem met afzonderlijke 
opslagplaatsen voor snel- en 
langzaamlopers in één module.

Omdat de Consis E de 
uitgiftepunten precies daar 
plaatst, waar u er het snelst 
bij kunt.
U kunt zelf kiezen waar u de maximaal 8 uitgifte-
punten wilt hebben. Van deze 8 kunnen er 6 boven 
het hoofd worden aangebracht. De eenvoudige 
glijgoten zorgen voor een snelle distributie, 
waardoor ingewikkelde transporttechniek meestal 
achterwege kan blijven.

andere mogelijke uitgiftepunten

Omdat de Consis E 
volautomatisch kan 

etiketteren.
Als de Consis E is uitgerust met de Consis 
Labelmaster module, etiketteert de robot 

de medicijnverpakkingen voor u. Dat is 
veiliger en bespaart veel tijd. 

Omdat de Consis E 
met 2 robotarmen 
werkt.
Door het gebruik van 2 onafhankelijk van elkaar 
werkende robotarmen kunnen verpakkingen 
gelijktijdig worden in- en uitgevoerd.

*niet mogelijk in combinatie met Consis Labelmaster

Waarom de Consis E een belangrijke succesfactor 
is voor de toekomst van uw apotheek.  



Omdat de Consis E 
zich perfect aan de 
inrichting van uw 
apotheek aanpast.
De Consis E is in verschillende 
kleurcombinaties (één- of twee-
kleurig) leverbaar. Bij de keus voor 
het materiaal en de kleur van de 
panelen aan de voor- en zijkant zijn 
de mogelijkheden vrijwel eindeloos.

Omdat de Consis E de 
invoer van geneesmiddelen 
volautomatisch afhandelt.
Het legen van de groothandelkratten 
volstaat, het overige handelt de Consis 
Stockmaster af. 

De Consis E is uitgerust met een in 
hoogte verstelbare touchscreen monitor 
met geïntegreerde scanner. Dankzij de 
gebruiksvriendelijke software is de Consis E 
eenvoudig en ongecompliceerd te bedienen.

Omdat de Consis E 
eenvoudig te bedienen is.

Waarom de Consis E een belangrijke succesfactor 
is voor de toekomst van uw apotheek.  



Willach Pharmacy Solutions:
voor elke apotheek het passende recept.

Willach is Europees marktleider op het gebied van de professionele opslag en uitgifte van 
geneesmiddelen. Met FAMA en CONSIS biedt Willach systeemoplossingen aan voor de conventionele 
en volautomatische opslag van geneesmiddelen. Voor elk type apotheek en van elke grootte. Willach 
ontwikkelt en produceert in Duitsland. Dit geeft u de zekerheid dat de producten voldoen aan de 
hoogste kwaliteitsnormen.

De modulaire FAMA schapsystemen zijn
kwalitatief hoogwaardig en bijzonder
flexibel in het gebruik. De verpakkingen
worden opgeslagen op schuifplanken, in
schuifladen of op schapplanken. Daarnaast
biedt het schapsysteem ruimte voor de
integratie van werkplekken.

CONSIS apotheekrobots bieden een op
maat gesneden en uitermate efficiënt
automatiseringsconcept voor uw apotheek.
Of u nu tijd wilt besparen of ruimte wilt
creëren: CONSIS heeft voor alles de
passende oplossing.

In FAMA schuifladen zijn verpakkingen
snel toegankelijk en is de inhoud goed
zichtbaar. Bovendien bieden ze een optimale 
benutting van de ruimte bij de opslag van 
geneesmiddelen en zijn ze ergonomisch 
verantwoord. Bij geen enkel ander systeem 
bieden de laden meer plaats voor verpakkin-
gen in dezelfde ruimte.

schapsystemen

apotheekrobots

schuifladensystemen

Willach Pharmacy Solutions GmbH
Stein 2
53809 Ruppichteroth
Duitsland
Tel. +49 (0) 2295 9208 0
Fax +49 (0) 2295 9208 499
info@willach.com
www.willach.com

Verkoop Nederland:
Tel. 06 132 049 04
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