Case
Study

De trådløse håndterminaler viser helt op til 10 placeringer. Det giver bedre overblik og
sparer medarbejderne for mange skridt hver dag.

På vej mod det papirløse lager
Kompagniet af 1991 har så gode
erfaringer med trådløs lagerstyring, at de nu vil have hele lageret
gjort papirløst.
Tidligere var arbejdsgangene
på lageret i tekstilvirksomheden
Kompagniet af 1991 lange, og alt
for ofte oplevede kunderne fejl og
forsinkelser pga. de manuelt indtastede følge- og ordresedler.
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”Samarbejdet med BB Data blev
etableret, da vi skulle have løst
problemerne med vores gamle
system, der var alt for langsomt. BB Data løste problemet,
der viste sig at ligge i de gamle
netkort, som de i første omgang
sørgede for at udskifte. Den gode
service og deres store tekniske
ekspertise resulterede i, at de nu
er leverandør af hele vores nye
lagerstyringssystem.”
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Overblik over lager og varer
Kernen i systemet er håndterminalerne, der blev valgt, fordi de
levede op til et vigtigt krav fra de
ansatte på lageret.
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Men i dag foregår lagerhåndteringen effektivt og problemfrit
takket være et nyt trådløst lagerstyringssystem leveret af BB Data
A/S. Lagerchef Herman Poulsen
fra Kompagniet af 1991 fortæller:
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Kompagniets nye system omfatter i alt 18 trådløse Intermec 750
håndterminaler, 8 Intermec labelprintere, og et trådløst netværk,
der dækker samtlige 8.000 m2
lager.

”Det vigtigste for os var, at skærmen på terminalen havde en god
størrelse, så vi hele tiden kan
se næsten hele følgesedlen. På
den måde kan vi hele tiden se de
næste 10 placeringer. Det sparer
os mange skridt hver dag,” fortæller Herman Poulsen.

Håndterminalerne viser løbende,
hvilke placeringer medarbejderen skal gå til, hvad der skal
plukkes og i hvilke mængder.
Effektiviseringsgevinsten opnås
ved, at lagerstyringsprocesserne
automatiseres, og ved at håndterminalerne opdaterer systemets
database ’real-time’.

Kompagniet af 1991 A/S

”Systemet betyder, at vi kan bevare
overblikket over antal og typer af
varer og deres placering på lageret,
samtidig med at vi løbende kan
korrigere for fejlleverancer. Og da
vi hele tiden er online med vores
sælgere, der også taster deres
ordrer direkte ind i systemet, undgår
vi fejl, som ellers ville have været til
gene for kunden” forklarer Herman
Poulsen.

”Samarbejdet med BB Data lever
helt op til forventningerne. Deres
hurtige og fleksible service betyder,
at vi altid kan få løst eventuelle
problemer inden for få timer,” slutter
Herman Poulsen.
BB Data yder landsdækkende
teknisk service, programmering og
hotline på alle printere, håndterminaler og scannere.

Systemudvidelse står for døren
I dag omfatter Kompagniets system
udelukkende vareekspeditionen,
dvs. plukning og pakning af varer.
Men det bliver der snart lavet om
på.
”Optælling og indtastning af indkomne varer i systemet foregår
stadig manuelt. Men nu planlægger
vi at udvide systemet til også at
omfatte vareindgangen, så vi kan
scanne varerne direkte ind i systemet, når de leveres,” siger Herman
Poulsen og fortsætter:
”Når systemet omfatter hele lageret
fra vareindgang over ekspedition til
vareudgang, bliver vi 100 procent
papirløse. Det betyder, at vi vil blive
i stand til både at optimere effektiviteten og minimere fejlprocenten
yderligere.”
Som en start på systemudvidelsen
har Kompagniet netop bestilt 6 nye
håndterminaler.
Effektive sæsonansættelser
Kompagniet af 1991 er i dele af
året afhængig af sæsonansatte
vikarer for at have hænder nok på
lageret. Med det nye system er det
ikke længere et problem at lære
vikarerne op.
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Effektiviseringsgevinsten ved det trådløse
lagerstyringssystem opnås bl.a. ved, at
lagerstyringsprocesserne automatiseres og
ordre- og følgesedler overflødiggøres.
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”Tidligere krævede det lang indlæringstid, før vikarerne kunne
læse og forstå følgesedler mv.
Men håndterminalerne er meget
brugervenlige, og det kræver ingen
teknisk ekspertise fra vores side
at lære vikarerne op. Det betyder,
at nye medarbejdere hurtigt bliver
effektive,” understreger Herman
Poulsen.
På håndterminalerne ligger softwaresystemet TailorMade fra Tailorsoft®, der er specialudviklet til
engrosvirksomheder i konfektionsbranchen.
Landsdækkende kundeservice
Samarbejdet mellem Kompagniet
af 1991 og BB Data har nu fungeret
gnidningsløst i ca. fire år, og hos
Kompagniet er man godt tilfreds
med samarbejdet.
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