
5| Anàlisi, Estadística i Traçabilitat 
del teu negoci 

 

El sistema fábula© emmagatzema totes les lectures 

com transaccions de recollida, servei i entrega, que es 

poden després analitzar a través de llistats, 

estadística per client, tipus de roba i ubicació. 

Podràs generar tota mena de recomptes i valoracions 

de la roba dels teus clients; per períodes, per clients, 

per tipus, per empleats / pacients, per ubicacions. 

El sistema et permet tenir la traçabilitat de tota la 

roba durant totes les fases de l'procés de la teva 

producció (recollida, serveis, i lliurament). 

Les dades de la producció, facturació i traçabilitat es 

poden exportar amb més o menys detall mitjançant la 

integració amb Microsoft Excel ©, per a una anàlisi 

posterior, fins i tot d'una forma gràfica. 

Totes les dades són 100% fiables, en temps real i 

s'actualitzen automàticament des de la producció a 

l'administració de la teva empresa. 

 

 

      

Sistema Informático fábula© 

 

Componentes del sistema  

 
 
Componentes Código de barras 

   

Chips, Lector sobremesa, Estantería simpLED© 

 

 
Para mas información consúltenos al 977080607 ó 

visite la página www.softextarraco.com 

 

Sistema Intel·ligent Mitjançant 

Posicionament LEDs per roba 

simpLED © és un Sistema de classificació intel·ligent 

per a roba neta mitjançant un indicador de posició 

LEDs que s'il·lumina automàticament a la prestatgeria 

quan es passa la roba per un lector de xips RFID - 

(Identificació per Ràdio Freqüència) o Codi de barres. 

A través d'una completa Gestió informàtica de 

classificació i etiquetats pensada per a centres, 

bugaderies, hospitals i geriàtrics, que treballen amb 

uniformitat que necessiten un millor control sobre les 

peces de les seves empreses. 

 



Beneficis: 
 

 Elimina el 100% dels errors de classificació de la 
roba laboral 
 

 Ideal per a centres de treball amb personal 
discapacitat 

 
 Adaptable per a qualsevol tipus de Prestatgeria 
 
 Fàcil implementació gràcies a la seva controladora 

USB / Sèrie 
 Escalable a qualsevol mida, disponible en mòduls 64 

posicions 
 

 Solució + Econòmica disponible al mercat 
 

1| Identificació de peces per codis 
barres / RFID 

El sistema simpLED © integrat amb el programa 

informàtic de gestió fábula©  permet: 

Identificar les peces via Codis Barres / RFID 
Amb la identificació de les peces garantim la 

informació exacta de el client i les característiques de 

la roba (client, tipus de roba, quantitats i núm rentats 

...). 

 

Cadascuna de les etiquetes personalitzades per 

empresa, inclou el nom de l'empresa, el nom, el 

nombre de vestuari o planta, la taquilla o habitació de 

l'empleat / pacient. Les etiquetes estan dotades d'una 

nomenclatura perquè un repartidor pugui lliurar en 

una ubicació específica a casa de client. 

2| Classificació de la roba 
 

El sistema simpLED © integrat amb el programa 

informàtic de gestió fábula© t'indica mitjançant una 

llum LED on col·locar les peces en una posició en 

concret d'una prestatgeria cada vegada que la 

llegeixes amb un lector de codi de barres o xip RFID. 

Una vegada que estiguin llegides totes les peces, 

aquest sistema et garantís 100% que les peces estan 

classificades per treballador, pacient o persona. 

Ara disponible amb un segon nivell de classificació 

d'ubicació dinàmica durant la generació de les 

etiquetes adhesives en cas que el treballador, pacient 

o persona sigui reassignat a un altre edifici, planta 

etc. 

 

3| Control de peces 
A través del nostre sistema, un terminal tàctil (TPV) i 

un lector de codis de barres o lectors RFID, capturem 

les Recollides i lliuraments de les peces dels clients. 

Lectura d'Codis Barres / Xips RFID 

El recompte de les peces es realitza a través de la 

lectura automàtica dels codis de barres o xips RFID 

donant-nos:  

 Nombre de Rentats 
 Nombre de peces per tipus de roba, per 

persona, per ubicació 
 Nombre de dies que la peça roman fora de 

l'empresa gestora 
 Recollides i lliuraments de la . 
Es controla per tant que les peces són recollides i 
lliurades a el client reduint el nombre 
d'incidències per client.  

4| Etiquetatge peces i paquets 
 

El sistema simpLED © integrat amb el programa 

informàtic de gestió fábula©  et facilita generar les 

etiquetes tèxtils per a totes les peces i / o assignar un 

xip RFID. 

A més el sistema és capaç amb un sol clic de generar 

les etiquetes adhesives per a tots els teus paquets 

indicant el detall del seu contingut i la seva 

classificació. 

 

El nostre sistema et assegura que no barregessis les 

peces dels treballadors, pacients o persones. 

Eliminaràs l'error humà de classificació al 100% 


