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Chúng tôi tham dự Hội chợ
LogiMAT 2019 tại Stuttgart
STUTTGART

Dòng chảy vât tư trong nhà máy với sự điều khiển thông qua công nghệ thông

tin, việc vận hành quá trình sản xuất đến khâu xuất xưởng sản phẩm là trọng tâm hội trợ chuyên
ngành LogiMAT năm nay nhằm cung cấp các giải pháp về tối ưu hóa hậu cần (Logistic) cũng như các
phương thức về quá trình quản lý (Management) nội bộ doanh nghiệp. Chúng tôi đã được cung cấp
những thông tin mới nhất về các hệ thống băng chuyền, hệ thống điều khiển các giá đựng hàng, hệ
thống thiết bị tiếp nhận tải trọng thông qua các hội thảo và các báo cáo của chuyên gia, các hướng
dẫn vận hành và chúng tôi thực sự ngạc nhiên thú vị, ví dụ về các giải pháp phòng chống cháy cho
các kho hàng và các trung tâm hậu cần tối ưu (Logistic) đồng thời chúng tôi đã có dịp trao đổi với các
nhân vật có tiếng nói quyết định của các ngành công nghiệp, kinh doanh và dịch vụ về sự hấp dẫn
của hệ thống kho với giá đựng hàng cao tầng. Tóm lại chúng tôi đã thu nạp được những kiến thức
mới nhất với ý tưởng sáng tạo và cảm thấy đầy hứng khởi tự tin để bước vào đảm nhiệm các dự án
phức tạp tổng quan và những nhu cầu cao nhất mà khách hàng của chúng tôi sẽ đặt ra.
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