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2021 er året, hvor du 
kan kreve mer av  
lagerstyringssystemet 
ditt
Kan du si at du har et ERP-system som sparer deg for 
tid, arbeidskraft og bortkastede arbeidsoppgaver? Er det 
lett å skalere etter behov? Tilrettelegger det for økt salg 
uten ekstra kostnad? Kan du stole på aksjens verdi? Er 
det brukervennlig? Er det lett å sette nye ansatte inn i 
systemet? Har du en skannerløsning integrert?
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Perfekt for enhver virksomhet som:

• Ønsker et ERP-system levert som en skyløsning og kan nås direkte fra en nettleser
• Ønsker en dedikert løsning for plukking, batchstyring og levering på lageret
• Ønsker mobil tilgang til relevante data
• Ønsker sanntids datainnsikt som gir deg innsikt i forretningens nøkkeltall

Og forresten, det er også billigere enn du tror.

Nedenfor kan du lese mye mer om SAP Business One som helhet samt. spesifikke 
funksjoner, for eksempel skannerløsningen vår for lageret. 

Med mindre du kan si ja til alt det overnevnte, er det på tide at du krever mer fra ditt ERP-
system. 

Det er en investering som ikke bare øker effektiviteten på arbeidsplassen, men også skaper en 
bedre oversikt over arbeidsflyten når alle ansatte vet hvilke oppgaver som skal prioriteres.

Før var det nyttig å ha. Nå er du bak hvis du ikke er i forkant med utviklingen.



5

• Lett å skalere etter behov
• Korriger alltid data
• Rask markedsføringstid og enkel ombordstigning
• En integrert skannerløsning (mye mer om det

nedenfor)
• Automatisk oppdatert beholdning
• Kan håndtere flere lagringssteder med

ubegrensede lagringssteder i samme system
• Velg en pakkefunksjon som sikrer at det ikke

sendes ut flere bestillinger ut fra lageret enn det
fysisk er i beholdningen

• Alle systemer samlet på en plattform

Spør du oss, må 
systemet ditt minst 
oppfylle disse kravene

Men det er bare de grunnleggende funksjonene. Det viktigste kravet er et ERP-system som tar 
seg av alle dine lagerhensyn.

Hvordan får du så det?

Rull videre og les mer om hvordan vi har hjulpet små og mellomstore selskaper med å 
optimalisere prosessene og oppnå mer bærekraftig vekst i nesten 20 år.

Et ERP-system, som tilpasser seg arbeidet ditt - ikke omvendt.
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Med større krav kommer 
langt flere alternativer

Med SAP Business One får du tilgang til alle modulene. Dette betyr at du aldri trenger å kjøpe 
forskjellige funksjoner eller bekymre deg for manglende moduler.

Her er et utdrag av våre områder i en SAP Business One-løsning.

Med samtidig betyr det at mulighetene er mange - svimlende mange faktisk.

Derfor hjelper vi i BitPeople ikke bare med oppsettet av systemet og implementering av 
funksjoner.

Vi gir deg også råd om valg av alternativer, optimalisering av arbeidsprosesser og hvordan du får 
et ERP-System som er tilpasset dine behov og ønsker.

Få hjelp med både teknikken og virksomheten.

Ledelse & 
administrasjon

Regnskap &
Økonomi

Innkjøp 
& MRP

Salg &
Service

Lagerstyring Produksjon 
& MRP

Prosjektledelse Tilpassede 
løsninger
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Hva er forskjellen mellom 
et godt og et mindre godt 
lagersystem?

Med andre ord må lagersystemet ditt:
• Gjøre arbeidet lettere for ansatte (på 

lageret og på kontoret)

• Minimere bortkastet arbeidskraft
• Gjengi nøyaktig lagerverdi
• Oppdatere beholdningen automatisk via 

integrering til nettbutikken

• Sørge for alt nær 0 feilleveranser
• Være lett for nye ansatte å bruke
• Plass til variasjon av løsning/

standardløsning

Å ha flere forskjellige systemer på lageret er ikke 
bare tungvint - det er også sløsing av penger.

Et lagerstyringssystem som fungerer som ett sentralisert system og er enkelt å integrere med 
alle typer nettbutikk.

Nå er det sagt.

Når hele lageret ditt er samlet på en plattform - fra lagerstatus og skanner på lageret til 
batchbehandling og serienumre på varer - forenkler det prosessen og gjør hele prosessen mer 
håndterbar.

Dette betyr at logistikksystemet ditt er mer brukervennlig, det er lettere for nye ansatte å bruke, 
og det reduserer tiden som brukes i systemet betydelig. Og det minimerer også risikoen for 
menneskelige feil og feilleveranser.

Og det kan merkes på bunnlinjen.

Alt samlet på en plattform.
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Krav #1: 
Spar mer tid - mye mer tid

Trykte plukk notater hører fortiden til!

Aldri mer bør du kaste bort tid og bekymringer på rotet av papirarbeid som plukke 
notater skaper. Med en skanner integrert i lagersystemet ditt, lagres all informasjon 
digitalt. 

Det kutter ned på administrative oppgaver og skaper ikke bare en bedre oversikt - det 
gjør også prosessen betydelig enklere og nesten feilfritt.

Ansatte skanner strekkoder på elementer i stedet for å legge inn informasjon manuelt, 
noe som både tar lengre tid og øker risikoen for å skrive.

Slik sparer du mye tid på lageret

Tid er penger, og hvert minutt som spares på lager er et minutt spart på bunnlinjen. 
Med et dynamisk lagerstyringssystem og en skannerløsning sparer du tid og krefter på 
en lang rekke oppgaver - små og store, praktiske og administrative.

• Du trenger ikke å sortere plukkelapper
• Færre feil oppføringer betyr mindre tid bortkastet på feil leveranser
• Med en skanner unngår du dupliserte oppføringer
• Ta aldri mer notater på papir når du flytter materiell
• Midlertidig ansatte krever mindre speisalistkunnskap og kan 

komme i gang raskere
• Ledelsen får innsikt i ansattes effektivitet
• Hele beholdningen din er samlet i ett system
• Ingen bortkastet tid på skriveren, mens du skriver ut hentesedler

Færre feil på halve tiden.
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Krav #2: 
Øk inntektene med en beholdning som 
gjenspeiler den fysiske beholdningsverdien i 
sanntid

Nøyaktig og pålitelig beholdningsverdi

Data du kan stole på er et av de sterkeste våpnene du kan gi din finansavdeling. Med 
konstant innsikt i gjeldende beholdningsverdi, kan du blant annet sikre:

• Kjøp av riktige varer - alltid
• Bedre investeringer og muligheter for prognoser i fremtiden
• Større vekst med de samme ressursene
• Flere besparelsemuligheter i form av effektivitetsforbedringer
• Til og med en liten regning på A4-papir, hvis du ønsker det

I tillegg fører optimalisering av plukking og andre lagringsprosesser til mer effektivt 
arbeid på lageret så vel som på kontoret. Det betyr færre lønninger, mindre overtid og 
mer fortjeneste for den enkelte ansatte.

Er det dager hvor du ikke er helt sikker på din eksakte beholdnings verdi? Eller kjenner 
du til øyeblikket hvor du innser at du har kjøpt feil varer?

Med BitPeoples ERP- og skannerløsning skjer det aldri igjen.

Hver gang varer skannes på lageret, oppdateres det automatisk i ditt sentrale SAP 
Business One-system. Det betyr at du kan vinke farvel til enhver tvil om beholdnings 
status og verdi.

Med bare noen få klikk kan du se den eksakte beholdningsverdien i sanntid.
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Krav #3: 
Det skal være enkelt å 
skalere etter behov

Behovsbasert lagerstyring

Med til og med en relativt enkel skannerløsning fra BitPeople får du mer enn bare et 
system som kan håndtere topperioder. Du gir:

• Ansatte kan alltid finne den riktige varen, ettersom lagringssteder lagres digitalt
• Lagringsplasser er lett tilgjengelige for alle ansatte, inkl. vikarer
• Vikarer kan raskt få fart og skape verdi fra dag 1
• Rett antall ansatte og vikarer sikrer at du alltid leverer i tide - selv i perioder med 

høy belastning
• Riktig antall ansatte betyr også færre ekstra lønninger
• Færre feil og feil leveranser, ettersom ansatte er mindre stresset

Det vil alltid være perioder når det er ekstra travelt. Samtidig vil det også være tider når det er 
mindre travelt.

Synes du det er vanskelig å tilpasse seg det svingende behovet?

Lagerstyringssystemet ditt og prosessene bak, må ikke bare kunne håndtere det for deg på best 
mulig måte - det må også være designet for akkurat dine behov.

Du trenger ikke å tilpasse deg systemet - det må tilpasse seg deg.
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Når lagerstyringssystemet og tilhørende arbeidsprosesser enkelt kan skapes etter behov, 
åpner du også opp et bredt spekter av optimaliserings- og investeringsmuligheter.

Et effektivt system gir plass og rom for alle ansatte (vikarer så vel som administrator) til å 
utføre arbeidet sitt på best mulig måte.

Kort sagt, lønningen din skal gjøre det lettere å drive virksomheten - ikke omvendt!

Hvis ikke, så er det på tide å få endret.

Feil er ikke bare kjedelig og tidskrevende. Feil er også kostbare.

Og feil skjer. Det er unngåelig.

Men med et godt integrert lagringssystem og en skannerløsning kan du minimere risikoen for 
feil betydelig.

Samtidig kan den også åpne døren til en rekke optimaliseringer som du ikke engang har våget 
å drømme om før.

Krav #4: 
Færre feil ved leveranser.
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Minimer risikoen for feil, optimaliser mulighetene for vekst

Med et sentralisert lagerstyringssystem er du trygg på at alle data er samlet på ett sted. Dette 
betyr at det er lettere å danne seg en oversikt og færre detaljer å overse.

På det praktiske nivå betyr dette blant annet at du kan få automatisk batchkontroll, slik at 
lagermedarbeidere alltid plukker varer i riktig rekkefølge - og utgåtte varer ikke blir levert.

På økonomisk nivå betyr dette at grobunnen for fremtidige investeringer og prognoser er mye 
sterkere, ettersom dataene dine vil være tilgjengelige og ikke minst mer pålitelige.

Og så er du bedre forsikret mot et stort antall feil:

• Ingen doble leveranser eller doble plukk av varer
• Ansatte plukker ikke varer med feil serienummer
• Ingen trege dager på lageret fordi en viktig ansatt mangler, ettersom all informasjon

finnes i systemet
• Færre negative kundeopplevelser
• Ingen leveranser av utgåtte eller sølte varer
• Færre feilleveranser
• Ingen tap av inntekter på grunn av feil leveranser
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Effektiv skannerløsning - 
øk hastigheten på lageret

Si hei til lagermedarbeiderens nye bestevenn!

En skannerløsning lar deg effektivisere alle beholdnings transaksjoner. Og så er det til og med 
billigere, tar maks en uke å komme i gang (inkludert opplæring av ansatte) og reduserer 
risikoen for menneskelige feil betydelig.

Si farvel til plukk notater

Med en skannerløsning digitaliserer du lagerstyring.

Dette betyr at du og dine ansatte får et fullt integrert lagersystem for håndtering av leveranser 
og korrekt batch- og serienummerbehandling.

Og sist, men ikke minst, betyr det at du kan kaste plukk notater ut av vinduet, og i stedet tenke 
på miljøet til fordel for ett sentralt system som automatisk holder styr på alt.

Så enkelt at du kan ha vikarer klare og i gang på få minutter.

https://www.bitpeople.com/dk/scannerloesning-paa-5-dage/
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6 gode grunner til å få en 
skannerløsning akkurat nå

Den største fordelen med en skanner er utvilsomt enkeltheten. Det er et enkelt system å bruke 
som optimaliserer praktisk talt alle trinn i prosessen uten å gå på kompromiss med kvaliteten.

Men det er langt fra den eneste fordelen.

Perfekt til topperioder

Enkeltheten og den effektive feilbeskyttelsen i systemet har også fordelen av at 
det er enkelt og raskt å sette vikarer og nye ansatte inn i systemet. Det er perfekt 
for høysesesonger og andre tider når lageret er usedvanlig travelt.

Også offline

Kjernefunksjonene til skanneren er ikke avhengig av nettverkstilkobling eller 
spesialkunnskap. Det betyr at arbeidet kan forutsette uforstyrret, selv når 
nettverket er nede eller sentrale ansatte er sykemeldt.

Billigere enn du tror

Vi implementerer løsningen din basert på dine behov, slik at du får funksjonene du 
trenger - verken mer eller mindre.

Batchkontroll

Når skanneren er implementert, er prosessen ikke lenger avhengig av en enkelt 
ansattes kunnskap. Her er du trygg på at alle ansatte på lageret (inkludert vikarer) 
kan finne den riktige varen i batchen og plukke i riktig rekkefølge.

Ingen ekstern leverandør

BitPeople håndterer alle stadier av prosessen - fra rådgivning til integrering og 
support. Det vil si at du får ett sentralisert system med en plattform og en partner. 
Ingenting med mer innlogging og flere samtaler ved spørsmål.

Nøyaktig aksjeverdi

Den automatiske dataoverførselen mellem scanner og SAP Business One 
sørger for konstant og pålitelig informasjon om lagerbeholdning. Forecasting og 
investeringer har aldri vært lettere!

https://www.bitpeople.com/dk/sap-business-one-paa-5-dage/
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Bli en del av Nordens største SAP 
Business One-Hus

I nesten 20 år har BitPeople levert produkter, tjenester og løsninger som har hjulpet bedrifter 
med å optimalisere prosessene og oppleve mer bærekraftig vekst. 

Fokuset vårt har alltid vært mulighetene bak teknologien og menneskene bak løsningene. Vi 
så langt gjennomført over 200 implementeringer i hele Norden, og vi har ingen planer om å 
bremse enda.

Dette gjør oss ikke bare til det største SAP Business One - huset i Skandinavia. Det betyr 
også at vi har hjulpet mange mennesker med å få mer ut av arbeidsdagen.

Og vi har plass til flere.
Vil du høre mer?

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.
Ring oss på.: 23 96 80 90

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




