
Produmex Scan er en integrert skannerløsning til ditt ERP-system, som lar deg effektivisere alle 

lagertransaksjoner og reduserer risikoen for menneskelige feil betraktelig. Med en integrert skannerløsning 

til ditt lagerstyringssystem, får du muligheten til å skalere etter behov og sette sammen et bredt spekter av 

arbeidsflyter på ditt lager.

www.bitpeople.no

PRODUMEX SCAN

En effektiv integrert skannerløsning 
til din SAP Business One løsning.

100% nøyaktig lagerverdi

Den automatiske 
dataoverførselen mellom 
skanner og SAP Business One 
sørger for konstant og pålitelig 
informasjon om din lagerverdi. 
Forecasting og investeringer har 
aldri vært lettere!

Batchstyring og skalering etter 
behov

Med en skannerløsning er du 
trygg på at alle ansatte på 
lageret kan finne riktig vare 
i batchen og plukke i riktig 
rekkefølge.

Digitaliser ditt lager

Med en integrert 
skannerløsning digitaliserer 
du lagerstyringen din. 
Du får et fullt integrert 
lagerstyringssystem 
og riktig batch- og 
serienummerhåndtering.

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


Vi skaper glede og verdi i samspillet mellom mennesker og data

Hva kan Produmex Scan gjøre for deg?

Den største fordelen med en skanner er 
utvilsomt enkelheten. Produmex Scan er et 
enkelt system å bruke, som optimaliserer 
praktisk talt hvert trinn i prosessen uten å gå på 
bekostning av kvaliteten.

Systemet gjør det enkelt for nyansatte 
og vikarer å sette seg inn i systemet, da 
skannerløsningen oppfattes enkel i bruk. 
Kjernefunksjonen til skanneren er ikke avhengig 
av nettverkstilkobling eller spesialkunnskap. 
Det vil si at arbeidet kan fortsette uforstyrret, 
selv når nettverket er nede eller nøkkelpersoner 
sykemeldt. 

Produmex Scan sender automatisk 
dataoverførsel til SAP Business One, slik at 
du får konstant og pålitelig informasjon om 
lagerverdi. Forecasting og investeringer har aldri 
vært enklere!

Plukk og forsendelse med Produmex Scan 
Med Produmex Scan kan du lage plukklister for 
salgsordre i SAP Business One før de 

automatisk sendes til lageret for plukking 
og frakt. Plukklisten angir lagersteder, slik at 
tiden fra bestilling til levering blir vesentlig 
kortere.

Produmex Scan er fullt integrert med SAP 
Business Ones standardsfunksjonalitet 
som lagerplasseringer, volumenheter og 
strekkode/GTIN-funksjonalitet. 

Systemet hjelper deg å effektivisere:
• Salgslister, plukklister, leveringer og 

returneringer.
• Lagerflytting og lagerforespørsler.
• Signifikant redusering av papirarbeid og 

datafeil. 

Ønsker du å vite mer?
Vil du vite mer om hvordan du kan legge til 
Produmex Scan til din ERP-løsning, kontakt 
salgsavdelingen på tlf +47 23 96 80 90 eller 
send oss en e-post til contact@bitpeople.com

«Jeg liker synligheten av hva som må gjøres, og når noe er skannet, er transaksjonen allerede opprettet i SAP 
Business One. Vi har blitt mye mer effektive og mange feil har blitt eliminert.» 

Bill Snelling, Distribution Manager, Kleiner Products
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