
Produmex Scan er en integreret scannerløsning til dit ERP-system, som giver dig mulighed for at strømline alle 

lagertransaktioner og reducerer risikoen for menneskelige fejl betydeligt. Med en integreret scannerløsning 

til dit lagerstyringssystem får du mulighed for at skalere efter behov og sammensætte en bred vifte af 

arbejdsgange på dit lager.

www.bitpeople.no

PRODUMEX SCAN

En effektiv integreret 
scannerløsning til din SAP Business 
One-løsning.

100% nøjagtig lagerværdi

Den automatiske dataoverførsel 
mellem scanner og SAP 
Business One sikrer konstant 
og pålidelig information om 
din lagerværdi. Forecasting og 
investering har aldrig været 
nemmere!

Batchkontrol og skalering efter 
behov

Med en scannerløsning er du 
sikker på, at alle medarbejdere 
på lageret kan finde den rigtige 
vare i batchen og plukke i den 
rigtige rækkefølge.

Digitaliser dit lager

Med en integreret 
scannerløsning digitaliserer du 
din lagerstyring. Du får et fuldt 
integreret lagerstyringssystem 
og korrekt batch- og 
serienummerstyring.

https://www.bitpeople.com/dk/produmex/
https://www.bitpeople.com/no/
https://www.bitpeople.com/dk/


Vi skaber glæde og værdi i samspillet mellem mennesker og data

Hvad kan Produmex Scan hjælpe dig med

Den største fordel ved en scanner er utvivlsomt 
dens enkelhed. Produmex Scan er et simpelt 
system at bruge, som optimerer praktisk talt 
hvert trin i processen uden at gå på kompromis 
med kvaliteten.

Systemet gør det nemt for nye medarbejdere 
og vikarer at sætte sig ind i systemet, da 
scannerløsningen opleves som nem at bruge. 
Scannerens kernefunktion afhænger ikke af 
netværksforbindelse eller specialviden. Det 
betyder, at arbejdet kan fortsætte uforstyrret, 
også når netværket er nede, eller nøglepersoner 
er sygemeldt. 

Produmex Scan sender automatisk 
dataoverførsel til SAP Business One, så du 
får konstant og pålidelig information om 
lagerværdi. Forecasting og investering har aldrig 
været nemmere!

Pluk og forsendelse med Produmex Scan 
Med Produmex Scan kan du oprette pluklister 
for salgsordrer i SAP Business One, før du får

konstant og pålidelig information om 
lagerværdi. Forecasting og investering har 
aldrig været nemmere!

Produmex Scan er fuldt integreret med 
SAP Business Ones standardfunktionalitet 
såsom lagerlokationer, volumenenheder og 
stregkode/GTIN-funktionalitet. 

Systemet hjælper dig med at strømline:
• Salgslister, plukklister, leveringer og 

returneringer.
• Lagerbevægelse og lageranmodninger.
• Reducerer papirarbejde og datafejl 

betydeligt. 

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om, hvordan du kan tilføje 
Produmex Scan til din ERP-løsning, så kontakt 
salgsafdelingen på tlf. +45 69 15 25 90 eller 
send os en mail til contact@bitpeople.com

“Jeg kan godt lide synligheden af, hvad der skal gøres, og når noget scannes, er transaktionen allerede 
oprettet i SAP Business One. Vi er blevet meget mere effektive, og mange fejl er blevet elimineret.” 

Bill Snelling, Distribution Manager, Kleiner Products
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