


MOBIL LAGERSKANNERLØSNING

OPTIMER LAGERPROCESSERNE 
MED EN MOBILE WMS LØSNING 
TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

Mobile WMS fra Tasklet Factory understøtter
arbejdsprocesserne på lageret og integrerer til 
standardfunktionerne i Dynamics NAV.

Løsningen er udstyret med en intuitiv grafisk bruger- 
flade, som er nem at bruge og kan konfigureres i 
forhold til til den enkelte medarbejders behov.

Lagermedarbejderen vil blive mere effektiv og lave 
færre fejl, da Mobile WMS løsningen giver de værk-
tøjer og oplysninger, der er nødvendige for at kunne 
arbejde effektivt. Installation og support af løsningen 
er let, da den er direkte integreret med standardfunk-
tionerne i Dynamics NAV. 

Certified for

NAV 



FORDELE

STANDARD DYNAMICS NAV  
Mobile WMS er 100% integreret med standard 
Microsoft Dynamics NAV. Vi understøtter alle 
versioner af Dynamics NAV.

REDUCER FEJL, INGEN PAPIRARBEJDE
Ved at gå fra en papirbaseret arbejdsproces til en fuldt 
automatiseret mobilløsning reduceres antallet af fejl 
betydeligt. Registreringer valideres ved hjælp af den 
mobile stregkodeskanner. 

ON/OFFLINE-FUNKTIONALITET  
De centrale arbejdsprocesser kan udføres uden 
netværksforbindelse. Resultatet er en stabil løsning 
med stor ydeevne.



FORDELE 

BRUGERVENLIG 
Mobile WMS er designet med fokus på at minimere 
“kliks” og irrelevant information. Medarbejderen 
bruger minimal tid på oplæring og lærer hurtigt at 
betjene den mobile enhed.

TILPASSET TIL DINE BEHOV
Standardfunktionerne dækker behovene hos de fleste 
virksomheder. Mobile WMS er designet, så den nemt 
kan udvides med brugerdefinerede funktioner. Hvis 
virksomheden har behov for tilpassede funktioner, 
foretages disse ændringer direkte i Dynamics NAV.



FUNKTIONER
 

VAREMODTAGELSE
Registrer og kontroller ankomne 
varer. Understøtter LOT numre, 
udløbsdato og serienummersporing

LÆG PÅ LAGER
Tildel varer til en placering (BIN)

PLUK
Enkelt eller konsolideret pluk 
af salgsordrer

OPTÆLLING 
Gennemfør planlagte og uplanlagte 
optællinger

FLYTNING  
Håndter både planlagte og uplanlagte 
flytninger, samt muligheden for at 
flytte alt fra en placering til en anden

PLACERINGSINDHOLD 
Få vist indholdet af en placering (BIN)



FUNKTIONER
 

FIND VARE 
Få oplyst en vares placering (BIN) 
og antal

JUSTER ANTAL
Nedskriv lagerantal og tildel 
en årsagskode

VAREKRYDSREFERENCE
Associer/tilknyt en stregkode 
til en vare

ERSTATNINGSVARE
Få oplyst en erstatningsvare

UDSKRIFT 
Aktiver udskrift af rapporter/labels 
fra den mobile enhed

FORSENDELSE 
Styring og kontrol af 
forsendelsesprocessen



REFERENCER

Mobile WMS fra Tasklet Factory anvendes af 
en lang række kunder over hele verden, bl.a.:



Mobile WMS løsningen sælges, implementeres 
og supporteres gennem vores globale netværk af 
Microsoft Dynamics Partnere. Tasklet Factory’s 
hovedkvarter ligger i Danmark, hvorfra løsningen 
udvikles og supporteres.

Kontakt os for mere information:

Tasklet Factory 
Alfred Nobels Vej 27
DK-9220 Aalborg 

Tel: +45 7233 2000 
sales@taskletfactory.com 
www.taskletfactory.com
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