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2021 er året, hvor du 
gerne må kræve mere af 
dit lagerstyringssystem

Kan du nikke ja til, at I har et ERP system, der sparer 
jer for tid, arbejdskraft og spildte arbejdsopgaver? 
Er det nemt at skalere efter behov? Faciliterer det 
øget salg uden ekstra omkostninger? Kan I stole på 
jeres lagerværdi? Er det brugervenligt? Er det nemt 
at sætte nye medarbejdere ind i systemet? Har I en 
scannerløsning integreret?
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Perfekt til enhver virksomhed, der:

• ønsker et ERP-system leveret som cloudløsning og kan tilgås direkte fra en browser
• ønsker en dedikeret løsning til plukning, batchstyring og levering på lageret
• ønsker adgang via mobil til relevant data
• ønsker real-tidsdata indsigt, der giver dig indblik i din virksomhedsnøgletal

Og så er det for resten også billigere, end du frygter.

Nedenfor kan du læse meget mere om SAP Business One som helhed samt konkrete 
funktionaliteter såsom vores scannerløsning til lageret.

Medmindre du kan sætte kragetæer ved alle ovenstående, så er det på tide, at du kræver mere af 
dit ERP-system.

Det er en investering, der ikke kun øger effektiviteten på arbejdspladsen men skaber også et bedre 
overblik i arbejdsgangen, når alle medarbejdere ved, hvilke opgaver de skal prioritere.

Før var det nice-to-have. Nu er I bagud, hvis I ikke på forkant med udviklingen.
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• Nemt at skalere efter behov
• Altid korrekt data
• Hurtig time to market og nem onboarding
• En integreret scannerløsning (meget mere om den 

længere nede)
• Automatisk opdateret varelager
• Kan håndtere flere lagersteder med ubegrænsede 

lagerlokationer i samme system
• Pick ‘n’ pack funktionalitet, der sikrer, at der 

ikke sendes flere ordrer ud til lageret, end der er 
fysiske varer i beholdningen

• Alle systemer samlet på én platform

Spørger du os, skal jeres 
system som minimum 
opfylde de her krav:

Men det er kun basisfunktionerne. Det vigtigste krav er et ERP-system, der tager hånd om alle 
jeres lagerbekymringer.

Hvordan får du så det?

Scroll videre og læs mere om, hvordan vi i snart 20 år har hjulpet små og store virksomheder med 
at optimere deres processer og opnå en mere bæredygtig vækst.

Et ERP-system, der tilpasser sig jeres arbejde — ikke omvendt.
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Med større krav følger (langt!) 
flere muligheder

Med SAP Business One får I adgang til alle moduler. Det betyder, I behøver aldrig tilkøbe diverse 
funktioner eller bekymre jer om manglende moduler.

Her er et uddrag af områder, som er indeholdt i en SAP Business One løsning.

Men det betyder samtidig, at mulighederne er mange — svimlende mange, faktisk.

Derfor hjælper vi hos BitPeople ikke kun med opsætningen af systemet og implementering af 
funktioner.

Vi rådgiver jer også i valg af muligheder, optimering af arbejdsprocesser og hvordan I får et ERP-
system, der er tilpasset jeres behov og ønsker.

Få hjælp til både teknikken og forretningen.

Ledelse &
administration

Regnskab &
økonomi

Indkøb 
& MRP

Salg &
service

Lagerstyring Produktion 
& MRP

Projektledelse Tilpassede 
løsninger
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Hvad er forskellen på et 
godt og et mindre godt 
lagerstyringssystem?

Et lagerstyringssystem, der fungerer som ét centraliseret system og er nemt at integrere til 
enhver type webshop.

Så er det sagt.

Når hele jeres lager er samlet på én platform — fra lagerstatus og scanner på lageret til batchstyring 
og serienumre på varer — forenkler det processen og gør hele forløbet mere overskueligt.

Det betyder, at jeres logistiksystem er mere brugervenligt, det er lettere for nye medarbejdere 
at anvende og det reducerer tiden brugt i systemet markant. Og så minimerer det ovenikøbet 
risikoen for menneskelige fejl og fejlleverancer.

Og dét kan mærkes på bundlinjen.

Med andre ord, jeres lagerstyringssystem skal:

• gøre arbejdet lettere for medarbejderne 
(på lageret og på kontoret)

• minimere spildt arbejdskraft
• gengive nøjagtig lagerværdi
• automatisk opdatere beholdning via 

integration til webshoppen
• sørge for noget nær 0 fejlleverancer
• være nemt for nye medarbejdere at bruge
• plads til variation af løsning/

standardløsning

At have flere forskellige systemer på lageret er 
ikke bare besværligt — det er også spild af penge.

Alting samlet på én platform.
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Krav #1: 
Spar mere tid — meget mere tid

Printede pluksedler er en saga blot!

Aldrig mere skal I spilde tid og bekymringer på det papirvirvar, pluksedler skaber. Med en 
scanner integreret i jeres lagerstyringssystem bliver al information lagret digitalt.

Det skærer ned på administrative opgaver og skaber ikke bare et bedre overblik — det 
gør også processen markant nemmere og noget nær fejlfri.

Medarbejdere scanner stregkoder på varer fremfor manuelt at indtaste informationer, 
som både tager længere tid og øger risikoen for fejltastning.

Det undgår I helt med en scanner.

Og så tager det ovenikøbet kun 7 dage, fra I kontakter os, til I er selvkørende  — det er 
inklusiv 2 dage, hvor vi underviser jer i brugen af systemet.

Sådan sparer I masser af tid på lageret

Tid er penge, og hvert minut sparet på lageret er et minut sparet på bundlinjen. Med et 
dynamisk lagerstyringssystem og en scannerløsning sparer I tid og kræfter på en lang 
række opgaver — små som store, praktiske som administrative.

• I skal ikke sortere pluksedler
• Færre fejlindtastninger betyder mindre tid spildt på fejlleverancer
• Med en scanner undgår I dobbeltindtastninger
• Aldrig mere skal I notere på papir ved lagerflytninger
• Vikarer kræver mindre specialviden og kan hurtigere komme i gang
• Ledelsen får indsigt i medarbejderes effektivitet
• Hele jeres varelager er samlet i ét system
• Ingen spildtid ved printeren, mens der udskrives pluksedler

Færre fejl på den halve tid.
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Krav #2: 
Øg omsætning med et varelager, der 
afspejler den fysiske lagerværdi i 
realtid

Er der dage, hvor du ikke er helt sikker på jeres nøjagtige lagerværdi? Eller kender du det 
der øjeblik, hvor det går op for dig, du har indkøbt forkerte varer?

Med BitPeoples ERP- og scannerløsning sker det aldrig igen.

Hver gang varer bliver scannet på lageret, opdateres det automatisk i jeres centrale SAP 
Business One system. Det betyder, du kan vinke farvel til enhver tvivl omkring lagerstatus 
og -værdi.

Nøjagtig og pålidelig lagerværdi

Data, du kan stole på, er et af de stærkeste våben, du kan give din økonomiafdeling. Med 
konstant indsigt i den øjeblikkelige lagerværdi kan I blandt andet sørge for:

• Indkøb af korrekte varer — altid
• Bedre investeringer og muligheder for forecasting fremover
• Større vækst med samme ressourcer
• Flere muligheder for besparelser i form af effektivisering
• Sågar en mindre regning på A4 papir, hvis I ønsker det

Herudover fører optimeringen af pluk og andre lagerprocesser til mere effektivt arbejde 
på lageret såvel som på kontoret. Det betyder færre lønninger, mindre overtid og mere 
overskud hos den enkelte medarbejder.

Med kun et par klik ser du den nøjagtige lagerværdi i realtid.
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Krav #3: 
Det skal være nemt at 
skalere efter behov

Der vil altid være perioder, hvor der er ekstra travlt. Samtidig vil der også være tider, hvor der er 
mindre travlt.

Har I svært ved at tilpasse jer det svingende behov?

Jeres lagerstyringssystem og processerne bag skal ikke bare kunne håndtere det for jer bedst 
muligt — det skal være designet til præcis jeres behov.

Behovsbaseret lagerstyring

Med selv en forholdsvis simpel scannerløsning fra BitPeople får I mere end bare et system, 
der kan håndtere peakperioder. I sørger for:

• Medarbejdere altid kan finde den korrekte vare, da lagerlokationer er lagret digitalt
• Lagerlokationer er nemme at tilgå for alle medarbejdere, inkl. vikarer 
• Vikarer kan hurtigt bringes up to speed og skabe værdi fra dag 1
• Det rette antal medarbejdere og vikarer sørger for, at I altid leverer til tiden — også i 

perioder med spidsbelastning
• Det rette antal medarbejdere betyder også færre ekstra lønninger
• Færre fejlpakninger og fejlleverancer, da medarbejdere er mindre stressede

I skal ikke tilpasse jer systemet — det skal tilpasses jer.
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Når jeres lagerstyringssystem og dertilhørende arbejdsprocesser nemt kan skaleres efter 
behov, åbner I samtidig op for en lang række optimerings- og investeringsmuligheder.

Et effektivt system giver plads og råderum for alle medarbejdere (vikarer såvel som administratio) 
at udføre deres arbejde bedst muligt.

Kort sagt, jeres løsning skal gøre det nemmere at drive virksomheden — ikke omvendt.

Hvis det ikke er tilfældet, så er det på tide at få det ændret.

Fejl er ikke bare trælse og tidskrævende. Fejl er også kostbare.

Og fejl sker. Det er uundgåeligt.

Men med et velintegreret lagerstyringssystem og en scannerløsning kan I minimere risikoen 
for fejl markant.

Samtidig kan det også åbne døren for en række optimeringer, I tidligere ikke engang har turde 
drømme om.

Krav #4: 
Færre fejl i leverancer
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Minimér risikoen for fejl, optimér mulighederne for vækst

Med et centraliseret lagerstyringssystem er I sikret, at al data er samlet ét sted. Det betyder, at 
det er nemmere at danne sig et overblik og færre detaljer at overse.

På det praktiske niveau betyder det blandt andet, at I kan få automatisk batchstyring, så 
lagermedarbejdere altid plukker varer i den rette rækkefølge — og der ikke leveres udgåede varer.

På det økonomiske niveau betyder det, at grobunden for fremtidige investeringer og forecasting 
er langt stærkere, eftersom jeres data vil være tilgængelig og ikke mindst mere pålidelig.

Og så er I bedre forsikret mod en lang række fejl:

• Ingen dobbeltleverancer eller dobbeltplukninger af varer
• Medarbejdere plukker ikke varer med forkerte serienumre
• Ingen langsomme dage på lageret, fordi en nøglemedarbejder mangler, da al info ligger i 

systemet
• Færre negative kundeoplevelser
• Ingen leveringer af udløbne eller spildte varer
• Færre fejlleverancer
• Ingen mistet omsætning på grund af fejlleveringer
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Effektiv scannerløsning — 
skru op for hastigheden på 
lageret

Sig goddag til lagermedarbejderens nye bedste ven!

En scannerløsning lader dig effektivisere alle lagertransaktioner. Og så er det endda billigt, tager 
max en uge at komme i gang (inkl. undervisning af medarbejdere) og reducerer risikoen for 
menneskelige fejl markant.

Vink farvel til pluksedler

Med en scannerløsning digitaliserer I lagerstyringen.

Det vil sige, at du og dine medarbejdere får et fuldt integreret lagersystem til håndtering af 
leveringer og korrekt batch- og serienummerstyring.

Og sidst men ikke mindst, så betyder det, I kan smide pluksedlerne ud af vinduet og i stedet tænke 
på miljøet til fordel for ét centralt system, der automatisk holder styr på det hele.

Så nemt, I kan have vikarer klar og i gang på få minutter.

https://www.bitpeople.com/dk/scannerloesning-paa-5-dage/
https://www.bitpeople.com/dk/scannerloesning-paa-5-dage/
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6 gode grunde til at 
anskaffe en scannerløsning 
lige nu

Den største fordel med en scanner er utvivlsomt enkeltheden. Det er et simpelt system at bruge, 
der optimerer stort set alle led i processen uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Men det er langt fra den eneste fordel.

Perfekt til peakperioder

Enkeltheden og den effektive fejlsikring i systemet har også den fordel, at det er 
nemt og hurtigt at sætte vikarer og nyansatte ind i systemet. Det er perfekt til 
peakperioder og andre tider, hvor der er ekstraordinært travlt på lageret.

Billigere end du tror

Vi implementerer jeres løsning ud fra jeres behov, så I får de funktioner, I har brug 
for — hverken mere eller mindre.

Også offline

Kernefunktionerne i scanneren afhænger hverken af netværksforbindelse eller 
specialistviden. Det vil sige, at arbejdet kan fortsætte ufortrødent, selv når nettet er 
nede eller nøglemedarbejdere er sygemeldt.

Batchstyring

Med scanner implementeret afhænger processen ikke længere af en enkelt 
medarbejders viden. Her er I sikret, at alle medarbejdere på lageret (også vikarer) 
kan finde den rette vare i batchet og plukker i den rette rækkefølge.

Ingen ekstern leverandør

BitPeople håndterer alle led i processen — fra rådgivning til integrering og support. 
Det vil sige, I får ét centraliseret system med én platform og én samarbejdspartner. 
Ikke noget med flere login og flere opkald i tilfælde af spørgsmål.

Nøjagtig lagerværdi

Den automatiske dataoverførsel mellem scanner og SAP Business One sørger for 
konstant og pålidelig information om lagerværdi. Forecasting og investeringer har 
aldrig været lettere!

https://www.bitpeople.com/dk/sap-business-one-paa-5-dage/
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BitPeople har i snart 20 år leveret produkter, ydelser og løsninger, der har hjulpet virksomheder 
til at optimere deres processer og opleve en mere bæredygtig vækst. Og det har vi ingen planer 
om at skrue ned for foreløbig.

Vores fokus har altid været mulighederne bag teknologien og menneskene bag løsningerne. 
Derfor er det ikke for sjov, når vi siger, vi har over 200 implementeringer i hele Norden.

Det gør os ikke alene til det største SAP Business One hus i Skandinavien; det betyder også, vi 
har hjulpet mange, mange flere mennesker med at få mere ud af deres arbejdsdag.

Bliv del af nordens største 
SAP Business One hus

Og vi har altid plads til flere. 
Vil du høre mere?

Kontakt os for en uforpligtende samtale. 
Ring til os på tlf.: 69 15 25 90

Du kan også skrive til os på: 
contact@bitpeople.dk


