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Web gebaseerde software
 √ Niet locatie gebonden en 

  overal  toegang tot de bestel omgeving 
(via  webomgeving)

 √ Ondersteuning op afstand door onze 
 Nederlands talige IT-specialisten

 √ Bij vragen of problemen met de  software 
kan AMS kan snel online  support leveren

AMS Track & Trace is ontwik
keld voor:

 √ Trauma (AO)materiaal; platen 
en schroeven

 √ Medische hulpmiddelen; pace-
makers en insulinepompen

 √ Implantaten; hartkleppen en 
borstimplantaten

 √ Orthopedische protheses
 √ Weefsel en biologisch; hoorn-
vliezen, organen, bloed(pro-
ducten) en transplantaten

 √ Leen(instrumentarium)sets; 
steriel en onsteriel

De eigenschappen van AMS Track & Trace:
 √ AMS Track & Trace houdt bij welke producten tijdens een 
behandeling worden gebruikt en koppelt deze  vervolgens aan 
patiënt, specialist en procedure

 √ Financieel inzichtelijk maken van uitgevoerde procedures 
 √ De software geeft realtime de actieve voorraad weer van uw 
waardevolle producten 

De voordelen van AMS Track & Trace:
 √ Scant nagenoeg alle bestaande  barcode labels en is compatible 
met de GS1 standaard
 √ Optimalisatie van de inventaris door actief en transparant beheer
 √ Optimalisatie van de inventaris en vermindering van het aantal 
spoedbestellingen door actief beheer 
 √ Overzichtelijk dashboard waarin verbruik, kosten en 
 expiratiedata in een oogopslag worden weergegeven 
 √ Vermindering van de totale voorraadkosten

AMSAMS
TRACK & TRACE

All Modul Software Track & Trace
Traceren en volgen van uw waardevolle artikelen
Financieel inzicht in uw procedures

All Modul Software Track & Trace is ons 
 nieuwe web-based software speciaal ont
wikkeld voor het financieel inzichtelijk 
 maken van procedures én het daarbij 
 traceren en volgen van gebruikte producten.

De software koppelt de gebruikte relevante 
 artikelen aan procedure, specialist en patiënt. 
De mogelijkheden die AMS Track & Trace biedt, 
maken het uitermate geschikt voor de OK, 
CSA,  radiologie afdelingen en laboratoria.  

 √ AMS Track & Trace heeft toegang tot de product  data  bases 
van veel verschillende fabrikanten (met meer dan 1 mil-
joen verschillende artikelen) en houdt deze up-to-date
 √ Vele leen(instrumentarium)sets zijn opgenomen in de 
database
 √ Verhoogt de productiviteit van het personeel door het 
verminderen van (op)zoektijd en reductie van het aantal 
handmatig uit te voeren taken 

 √ De software geeft tijdig een melding wanneer een 
 product de expiratiedatum bereikt

 √ Met AMS Track & Trace is het mogelijk om producten 
 automatisch te bestellen zowel intern als direct bij 
de  leverancier

 √ Uitgebreide rapportage mogelijkheden
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De getoonde handhelds  kunnen 
anders zijn dan uiteindelijk 

geleverd, wij zorgen altijd voor de 
best bruikbare apparatuur die tot 

onze  beschikking staat.

All Modul Software Track & Trace geeft u  volledige 

 trans parantie in het  gebruik, kosten, locatie, expiratie-

data en voorraad niveau van uw waardevolle artikelen!

“It’s great to have 
this automated stock 

process, but at the 
same time to be able 

to attribute costs 
to  patients.”
James Mayne, 

Derby Hospitals, UK

All to know 

Art.nr 1001020
AMS Track & Trace

Eenvoudig te koppelen 
aan alle gangbare ERP 

systemen van o.a. Oracle, 
SAP en  Microsoft

Ontwikkeld om te 
 gebruiken met pc 

en  thin-client

Geen zorgen over 
 minimale systeemeisen; 
een browser en internet 

verbinding volstaan

Data upload

Informatie wordt gesynchroniseerd met 
de hTrak webserver via een beveiligde 
SSL internet verbinding

Schematische werkwijze van AMS Track & Trace

Data vergaren

Informatie wordt verzameld op 
de gebruikers locaties met een 
professionele Motorola® scanner

Data toegang

Wanneer de informatie gesynchroniseerd is wordt deze 
toegankelijk gemaakt voor geautoriseerd personeel met 
behulp van de meest gangbare webbrowers zoals Internet 
Explorer en Firefox

Webserver

Alle informatie wordt bewaard in 
een webserver omgeving op een 
beveiligde Telco Class One locatie
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Optimaliseer uw logistiek
met onderstaande producten

All Modul SARL
67 Rue de Luxembourg

F-59777 EURALILLE
T: + 33 328 501 840
F: + 33 328 501 774

www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

All Modul BV
Damzigt 13 

3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 2040260
F: + 31 (0)30 2040261

www.allmodul.nl
info@allmodul.nl

All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31

8900 Ieper
T: + 32 57228181
F: + 32 57208933
www.allmodul.be
info@allmodul.be

B

F

NL

Contactgegevens
All Modul

ve
rsi

e 1
.3

Art.nr. 1001010
AMS Labelmaker®

AMS Labelmaker is speciaal ontwikkelde soft-
ware om uw labels naar wens te  optimaliseren. 
Voor elke denkbaar formaat en aantal.

 Best bruikbare accessoires:
 1400000 - zelfklevende witte etiketten op vel
1002030 - zelfklevende witte etiketten op rol

Compatibel 
met
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PRODUCTEN

INZICHTELIJK GEMAAKT

4 stuksBesteleenheid:

CSOKAST

1 Mand Vak

2 3

LABELMAKER
AMSAMS

Label op ware grootteAMSAMS
LOCALISEREN

AMSAMS
TRACK & TRACE

Art.nr. 1002040
Labelprinter

Labelprinter van Zebra®, geoptimaliseerd voor  gebruik 
met onze All Modul Software Voorraadbeheer®, 
AMS Track&Trace®, AMS Localiseren® en AMS Labelmaker®.

AMSAMS
LOCALISEREN

AMSAMS
TRACK & TRACE LABELMAKER

AMSAMS
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