FÅ DIGITALISRET DIT
LAGER PÅ 5 DAGE

Bliv digital og slip for
manuelle processer
Med scannerløsningen Produmex Scan, får du en integreret
løsning til SAP Business One. Løsningen er så simpel at
implementere og anvende, at du blot 2 timer efter installeringen
er i gang med at bruge scanneren. Det gør, at du hurtigt kan se
resultater og et forbedret kundeserviceniveau.
Produmex Scan er en digital scannerløsning, der gør, at I slipper
for papir på jeres lager.
I kan opdatere data i processen og sikre, at den rette vare og
mængde bliver plukket – på stedet. I slipper altså for, at bruge tid
på at plukke en vare og gå tilbage til computeren for at indtaste
det I har plukket, fordi I kan gøre det hele på stedet. Løsningen
hjælper jer med, at minimere fejl og gør jeres processer mere
effektive.

Anvendelse af vikar i de travle perioder
• Levering til tiden
Minimerer pakkefejl
• Reducer varereturneringer samt
antal kunde kreditnotaer
Medarbejderne kan arbejde mere
effektivt
• Scan stregkoden / Lokation styring
Du får et realtidsindblik af lagerets
fremdrift
• Hvem plukker hvad, hvor hurtigt
Lageret bliver digitalt
• Minimere processerne samt
effektivisering
Reducer papirarbejdet markant
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Implementering af scannerløsning

Dag 4 & 5: Oprettelse
af lokationer og
undervisning

Dag 1 & 2: Installering
Allerede på den første
dag begynder vi at
installere jeres nye
scanner

Dag 3: Opsætning af
scanner

• Varemodtagelse
• Plukning
• Lagerflyt

Vi begynder nu at
opsætte scanneren,
så den passer til jeres
virksomhed

Ovenstående er uden udskriv/oprettelse af stregkoder

Det, der er drivkraften hos os er, at vi gerne vil inspirere dig til at få en stærkere
og mere solid virksomhed. Det gør vi ved at eliminere de processer, der ikke er
værdiskabende, automatisere rutineopgaver og processer og ved at uddelegere
opgaver, så alle i virksomheden laver det, som de er bedst til.
Vi kan dog kun gøre det, hvis vi har en dyb forståelse af din virksomhed, situation
og branche. Derfor ser vi os selv – ikke som en partner, men en forlængelse af
jeres virksomhed, der er der for at hjælpe jer og sikre, at I kommer i mål med jeres
målsætning.
Det gør vi gennem menneskene og kompetencerne, der er drivkraften bag BitPeople
og har været det siden 1997.

contact@bitpeople.com

bitpeople.dk

