
Snabba, kompakta, effektiva.
CONSIS plockautomater.



Personal, läkemedel och lager- 
kapacitet är tre viktiga faktorer  
på apoteket.

Så varför inte kombinera dessa  
resurser på bästa möjliga sätt.
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Effektivare lagring 
och expediering av läke-
medel med Consis B.

Ekonomiskt resurstänkande är avgörande  
för effektiviteten på apoteket. Med en 
CONSIS automatiseringslösning från Willach 
skapar du de bästa förutsättningarna för ett 
kostnadseffektiv utnyttjande av dina resurser.
 
Consis B plockautomat kan integreras 
okomplicerat i arbetsrutinerna på apoteket för 
att ge maximal flexibilitet och prestanda med 
minsta möjliga utrymmesbehov.

Som första steg görs en analys av alla 
processerna på apoteket. Slutresultatet 
innebär ökad kapacitet – med friktionsfria 
rutiner och nöjda kunder.
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Consis B plockautomat för 
automatiserad lagerhan-
tering och utmatning av de 
mest efterfrågade läkemed-
len (högfrekventa varor).  
Den kompakta konstruktio-
nen gör att CONSIS auto-
maten kan placeras direkt 
bakom exponeringshyllorna. 
Förpackningarna glider ner 
direkt till kunddisken via 
enkla rutschkanor. Några 
transportband behövs inte.

FAMA apotekslådor  
(lådpelare) för lagerhante-
ring av lågfrekventa varor.

FAMA underlådor under
exponeringshyllorna, t.ex. för 
förvaring av överförråd och 
hämtvaror.

FAMA underlådor under de 
manuella försäljningsdiskar-
na för förvaring av superhög-
frekventa varor.

Lyckad integrering bygger på rätt separering.
Den konceptlösning som beskrivs här bygger på 
80/20-principen och lämpar sig särskilt bra för  
apotekskoncept där man vill optimera användningen 
av automatisering. Kärnpunkten i apotekskonceptet 
utgörs av plockautomaten Consis B. Här förvaras 
de högfrekventa varorna som utgör 80 procent av 
läkemdelsförpackningarna. Resterande 20 procent 
sorteras optimalt i FAMA apotekssystem med 
utdragslådor.

Rätt separering av varulagret efter efterfrågefrekvens är 
det som är avgörande i sammanhanget, men sedan ska 
man också kunna nå allt så snabbt som möjligt utan att 
det försvinner ur kundens synfält. Kombinerar man 80 
och 20 procent rätt med varandra blir slutresultatet 100 
procents kundtillfredsställelse.

Separata lagerplatser för ökad effektivitet. 

Modellapoteket på bilden nedan illustrerar ett koncept för optimal läkemedelsförvaring med en CONSIS plockautomat 
som kompletterats med FAMA förvaringssystem.

80 % av 
plocknin-
garna

20 % av 
plocknin-
garna

Principen är 80/20.
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Med Consis B har du omkring 80 procent av läkemedelslagret automatiskt 
under kontroll.

Inläggning

        Inläsningen av läkemedlen i lager-
styrningsprogrammet och inlagringen i 
CONSIS sker på samma gång, på en och 
samma plats. Det sparar både långa 
vägar och mycket tid. 

        Snabb och felfri inläggning med 
hjälp av det optiska positionerings-
systemet (OPS). En lucka öppnas och 
laserstrålen anger exakt rätt lagerplats. 
 

        När produkterna har hamnat på sina 
platser bekräftas antalet inlagrade för-
packningar med hjälp av handskannern.

        Automaten instrueras via apoteks- 
datorn om vilka läkemedel som ska 
hämtas, plockar sedan fram rätt för-
packningar och transporterar dessa till 
en av åtta möjliga varuluckor. 

        När förpackningarna har kommit 
fram till kunddisken plockas de upp ur 
skålen direkt. 

        Personalen kan stå kvar vid disken 
och får mer tid över till fördjupad  
rådgivning och försäljning.

Med FAMA lådsystem kan man organisera resterande 20 procent så att man 
alltid har dem till hands.

        FAMA lådpelare:  
I de traditionella Fama apotekslådorna 
– utrymmessnåla och överskådliga som 
de är – förvaras lågfrekventa varor och 
artiklar som inte kan automatiseras.  

        Placering under hyllorna:   
Överförrådet av hyllvaror förvaras direkt 
under hyllorna i FAMA underlådor. 
 
 

        Manuella försäljningsdiskar:   
Högfrekventa läkemedel kan förvaras 
också i FAMA underlådor så att man 
snabbt kommer åt dem.

1 2 3

Plockning
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Lagerkapacitet:
Max. 16.560 förpackningar
Golvyta: 6,2 m2

Lagerkapacitet: 
Max. 7.360 förpackningar
Golvyta: 3,3 m2

Lagerkapacitet: 
Max. 3.680 förpackningar
Golvyta: 2 m2

Lagerkapacitet: 
Max. 11.040 förpackningar
Golvyta: 4,8 m2

Lagerkapacitet: 
Max. 11.040 förpackningar
Golvyta: 4,2 m2

Lagerkapacitet:
Max. 5.520 förpackningar
Golvyta:2,6 m2

Automatiseringslösningar lika individuella 
som varje apotek.

 Willach har den optimala lösningen för alla apotek oavsett storleken – från Consis B0 med bara 2 m2 golvyta för 
små apotek till Consis B5 med en volym på omkring 17 000 förpackningar för de större apoteken.

Consis B anpassar sig exakt till de villkor som råder på apoteket.

Sidovy

SidovyFrontvy

Frontvy Sidovy

Frontvy SidovySidovyFrontvy

FrontvySidovyFrontvy
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Ägna din värdefulla tid åt kunderna. 
Och inte åt att etikettera förpackningar. 

Etiketteraren Consis Labelmaster etiketterar förpackningarna helautoma-
tiskt innan de matas ut – bekvämt och effektivt. Personalen får mer tid över 
till personlig rådgivning istället för att behöva märka förpackningar. Det spa-
rar tid och ökar säkerheten eftersom Consis Labelmaster kraftigt minskar 
risken för mänskliga fel under etiketteringen. Tack var att det rör sig om ett 
modulsystem som inte kräver mer golvyta än 0,23 m² kan plockautomaten 
CONSIS kompletteras med det i efterhand, men då måste den utrustas för 
detta innan den lämnar fabriken.

Consis Labelmaster är en 
perfekt komplettering till 
Consis B. 

Frontvy

Glovyta: 0,23 m2



Consis B smälter perfekt in i apoteksmiljön – 
med innovativ design och ett stort urval av  
färger och material.
Automatisering är ett viktigt steg för apoteken idag. Consis B 
är det system som anpassar sig exakt till kraven på det allra 
minsta utrymmet. 

Automaten Consis B med sitt kompakta utförande kräver 
inte mycket avställningsyta, utan kan placeras direkt bakom 
exponeringshyllan. Det garanterar korta flödesvägar och en 
mycket snabb förpackningsutmatning. 

Med hjälp av varuluckorna ovanför huvudhöjd glider 
förpackningarna ner direkt till rätt kassa eller kunddisk 
via enkla rutschkanor. På så sätt kan man ofta avstå från 
kostnadsintensiv transportteknik och transportband.

Consis B4 i 90 graders vinkel bakom exponeringshyllan Consis B2 i 0 graders vinkel bakom exponeringshyllan

Consis B3 integrerad i 0 graders vinkel i exponeringshyllan.
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Signalvitt
(RAL9003) 

Silvergrått metallic
(RAL9007) 

Signalvitt (RAL9003) + 
trafikrött (RAL3020)

Silvergrått metallic (RAL9007) + 
signalblått (RAL5005)

Individuell design som passar till inredningen.  
Consis B passar in i apoteksmiljön inte bara utrymmesmässigt, utan även estetiskt. När det gäller färgen på höljet kan man 
välja mellan tidlöst signalvitt eller ett modernt silvergrått metallic-utseende.

När det gäller att välja färg och material till front- och sidopanelerna är urvalet nästan gränslöst. Här kan du säkert få god hjälp 
av din inredningsarkitekt.

Stål Rostfritt stål Trä Plast



Consis B plockautomat finns för 
 golvytor från 2 m². Tack vare 
konstruktionen får man en mycket 
hög lagringstäthet. Det sparar plats 
och skapar korta flödesvägar. 

Consis B är  
kompakt och passar  

in i alla apotek.

Consis B står för maximal 
effektivitet.
80/20-principen innebär maximal effektivitet 
trots minimala investeringar. Koncentrationen på 
lagerhantering och expediering av högfrekventa 
medikament ger större handlingsutrymme både när 
det gäller ekonomi och utrymmesbehov.

Consis B är utrustad med en höj- och 
sänkbar pekskärm och skanner. Tack 
vare den användarvänliga programvaran 
är Consis B enkel att hantera och kan 
utan problem anslutas till existerande 
lagerstyrningsprogram.

Consis B är otroligt enkel  
att hantera.

Med åtta valfritt placerbara varuluckor – varav 
sex luckor kan placeras ovanför huvudhöjd – 
får man korta transportvägar samtidigt som 
förpackningarna snabbt glider ner till rätt disk via 
enkla rutschkanor. Man slipper alltså investera i 
komplicerad transportteknik.

Consis B placerar 
varuluckorna exakt där 
vägen är som kortast.

Consis B: Summan av alla fördelarna

Andra möjliga 
varuluckor

Med multiplock-
funktionen kan 
flera förpackningar 
expedieras samtidigt.*

*inte i kombination med Consis Labelmaster



Consis B: Summan av alla fördelarna

Förser man Consis B med en Consis Labelmaster 
etiketteras läkemedelsförpackningarna helautomatiskt, 
vilket innebär ökad säkerhet och stora tidsbesparingar.

Consis B möjliggör 
helautomatisk etikettering.

Consis B passar in perfekt  
i apoteksmiljön.
Consis B finns i olika färger, i enfärgat eller 
tvåfärgat utförande. När det gäller att välja färg 
och material till front- och sidopanelerna är 
urvalet nästan gränslöst.

Registreringen av läkemedlen i 
lagerstyrningsprogrammet och inlagringen 
i CONSIS sker på samma gång, på en och 
samma plats, vilket gör att man både sparar 
förflyttningar och mycket tid. Inlagringen av 
produkterna sker enkelt, snabbt och säkert med 
det optiska positioneringssystemet (OPS).

Consis B garanterar snabb 
varumottagning.

Skulle det bli strömavbrott eller datorhaveri 
kan man lätt plocka ut förpackningarna 
för hand ur Consis B. Man öppnar bara 
glasskjutdörren och plockar ut förpackningen 
– mer behöver man inte göra.

Consis B fungerar även 
utan ström.
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Willach Pharmacy Solutions. 
Rätt recept för apoteken.

Willach är marknadsledande leverantör i Europa för professionella förvarings- och utmatnings-
lösningar på apotek. Med FAMA och CONSIS erbjuder Willach konventionella och helautomatiska 
systemlösningar. För alla typer av apotek. För både de större och de mindre.  
För att kunna hålla högsta kvalitetsmått utvecklar och tillverkar Willach sina produkter i Tyskland.

Fama arbetshyllor och hyllor för högfrek-
venta varor är ett modulärt system av 
mycket hög kvalitet som tagits fram för att 
uppnå största möjliga flexibilitet. De kan 
anpassas exakt till apotekets individuella 
behov. I Fama karuseller med flexibel kon-
figurering förvaras högfrekventa förpack-
ningar som man måste komma åt snabbt.

Consis plockningssystem bygger på ett 
skräddarsytt och högeffektivt automati-
seringskoncept för apotek. Consis är en 
lösning som passar alla behov – oavsett 
om man vill spara tid eller plats.

hyllsystem

plockautomater

lådsystem

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

Fama utdragslådor är den bästa lösningen 
för korta plocktider. De erbjuder bra 
överblick, god ergonomi och maximalt 
utnyttjande av golvytan när det gäller 
läkemedelsförvaring. Inget annat system 
har utdragslådor som rymmer så många 
förpackningar på samma yta.


