
Multipluk, batchpluk, labelpluk eller pallepluk: 
Vælg den optimale plukkemetode. 

Danmarks bedste systemintegration:
Integration til ERP-systemer og fragtsystemer.

Modulopbygget system 
Også moduler til webshop og tredjepartslager. 

Seminar om WMS 
og lagerstyring

INVITATION:
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WWW.PCSYS.DK/

TILMELDING
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Seminar om WMS og lagerstyring 

Vi afholder seminaret den 6. december i Glostrup. Det er naturligvis gratis at deltage. Her får du muligheden  
for at se PCSYS Warehouse Management System, WMS-7, og blive inspireret til at optimere dit lager.

Deltag på seminaret, hvis du:
• vil vide, hvordan den rigtige plukkemetode kan give dig en tidsbesparelse på 30 %, eller
• er nysgerrig på, hvordan andre virksomheder har implementeret WMS, eller
• vil høre, hvordan din fragtløsning kan integreres i en WMS-løsning, eller
• har interesse i et system, der kan håndtere flere lagre eller flere webshops i samme lager, eller
• vil netværke med dine kollegaer i branchen.

Illums Bolighus deler deres erfaringer med at styre deres lager med PCSYS WMS-7. Hør hvordan en webshop 
integreres med et stort varehus og hvordan man styrer konsignationslager fra hundredevis af leverandører.

Tilmeld dig nu: www.pcsys.dk/tilmelding | Telefon: 43 43 29 29

PCSYS WMS-7 er vores egetudviklede Warehouse 
Management System til lagerstyring.

Løsningen håndterer papirløst pluk med truck- og  
håndterminaler, og kan integreres med alle ERP-systemer.

Du opnår følgende fordele:
• Forbedret kundetilfredshed 
• Hurtig håndtering af returvarer
• Højere lagerproduktivitet
• Kortere ekspeditionstid på ordrer
• Sikker identifikation af varer
• FIFO og batchstyring
• Reduceret antal fejlpluk
• Reduceret lagerbinding

Baseret på HTML5

WMS-7 er baseret på HTML5, hvilket betyder at den kan 
køre på mange forskellige håndterminaler, tablets, smart-
phones og PC’er. Der er ikke behov for at installere noget 
special software, du tilgår blot systemet fra en browser 
med dit unikke login. 

Kundetilfredshed i top

Hvis kundeservice er et vigtigt parameter, er lagereffektivi-
tet det rigtige sted at have fokus. Kunderne forventer hurtig 
og korrekt levering og en god håndtering af returvarer.

WMS-7 sørger også for, at dine returvarer kan komme  
hurtigt tilbage i systemet og dermed blive sat til salg igen. 

Zebra TC51 og MC3300 er 
begge android baserede 
håndterminaler. De er lyn-
hurtige og har indbyggede 
stregkodescannere. Begge 
terminaler er pakket med 
teknologi fra Zebra, der 
bla. giver højere  
produktivitet, effektivitet 
og komfort.
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09:00-09:30  
Registrering og kaffe

09:30
Velkomst
 

WMS eller ERP-WMS
Hvorfor vælge et separat WMS?
Peter Siggaard-Andersen, PCSYS

PCSYS WMS-7
Demo: Lagerstyring med multipluk.
Klaus Juhl, PCSYS

Vælg det rette udstyr
Oplev Zebras seneste produktnyheder.
Jesper Sørensen, Zebra 

 

12:00  
Frokost

12:30  
Voice Picking
Pick by voice
Reduktion af tidsforbrug med voice.
Peter Siggaard-Andersen, PCSYS

Illums Bolighus A/S
Hvordan indfører man WMS i 10 detailbutikker i 4 
lande på 1 måned?
Kristian Friis-Hansen, Finance & IT-manager
Illums Bolighus A/S

Gode råd til WMS integration
Undgå faldgrupperne, når du skal have et nyt system.
Peter Siggaard-Andersen, PCSYS

Spørgsmål

13:45
Tak for i dag

Seminar om WMS og lagerstyring
Dagens program:

Tilmelding på www.pcsys.dk/tilmelding

Dato og sted: Seminaret afholdes d. 6. december 
hos PCSYS A/S, Stationsparken 25, 2600 Glostrup.

Parkering: Der er gratis parkering på adressen 
(nummerplade skal registreres ved ankomst) .

Tilmelding: Tilmeld dig på www.pcsys.dk/tilmelding. 
Du kan også ringe til os på 43 43 29 29. På grund af 
begrænset plads, kan der højst bestilles to pladser 
pr. virksomhed.

Pris: Gratis.

Afbud: Du kan melde afbud indtil den 30. november. 
Ved senere afbud koster det et administrationsgebyr 
på 500 kr.

Spørgsmål: Har du spørgsmål vedrørende seminarets 
indhold, kan du kontakte Peter Siggaard-Andersen på 
88 33 57 35 eller på pesi@pcsys.dk.
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Lagerstyring i  
detailhandel
Illums Bolighus ønskede at indføre et Warehouse  
Management System for at forbedre kundeoplevelsen i deres 
webshop, ved at give et bedre overblik over beholdningerne i 
butikkerne. Samtidig har man fået optimeret pluk og pakning, 
så on-line handlen fremover kan skaleres til højsæsonen og 
fremtidig vækst i e-handel.

I Illums Bolighus finder man kvalitetsbrands fra over 500  
leverandører. I dag har Illums Bolighus 15 butikker fordelt i 4 lande.

Konsignationslager
En af udfordringerne for Illums Bolighus var at styre lagerbeholdninger-
ne for de mange konsignations-leverandører. Nogen af leverandørerne 
fyldte selv varer direkte på hylderne, andre leverede uden indkøbsor-
drer. Generelt blev data ikke registreret i ERP systemet.

Nu registreres alle varer i Warehouse Management Systemet (WMS), 
som samtidig kan sende detaljerede rapporter til de enkelte konsigna-
tionsleverandører om lagerbeholdning og transaktioner. Samtidig er 
lagerbeholdning for alle varer nu on-line tilgængelig for webshoppen.

Varemodtagelse og kasseapparater
WMS holder styr på lagerbeholdningen i alle butikker. Når varer modta-
ges og indlagres, opdateres WMS databasen direkte fra  
stregkodescannere. 

For at butikkens lager løbende stemmer, er transaktionerne fra kasse-
apparaterne integreret med WMS, så beholdningen løbende reguleres 
efterhånden som varerne sælges.

Webshop ordrer plukkes i butikken
Når en vare bestilles på webshoppen, plukkes den i de samme butik-
ker, som kunderne også kommer ind i fra gaden. Kunden kan få varen 
tilsendt, eller som ’Click-and-Collect’ som en stor del af kunder vælger, 
hvor varerne er plukket og klar til afhentning i butikken.

Illums Bolighus blev grundlagt i 1925, 
og er i dag kendt for dansk og internati-
onalt design og indretning. Det er stedet 
hvor man får inspiration til hjemmet og 
finder smukke klassiske gaver. 

Illums Bolighus gør en dyd ud af at forny 
sortimentet med moderne fortolkninger 
af gamle kendinger og tilbyder pro-
duktnyheder, der med tiden vil blive til 
fremtidens klassikere.
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”I et normalt lager, vil WMS systemet været sikker på varen er tilgængelig 
på hylden, men i en butik kan en kunden have taget varen og være på vej til 
kassen. Det må systemet respektere, da de fysiske kunder har prioritet. Der-
for har PCSYS indbygget funktioner til at hjælpe plukkeren med at finde en 
alternativ lokation at plukke varen fra.” fortæller Anton Danielsen, E-com-
merce Manager.

Opdeling af ordre og multipluk
En ordre med flere varelinjer kan have varer placeret over flere etage 
eller afdelinger i varehuset. WMS opdeler disse ordrer i flere plukkejob, 
som kan udføres i de enkelte afdelinger. 

”En kunde bestiller en lampe og en tallerken, som skal plukkes i lampeafdelin-
gen og i køkkenafdelingen. WMS systemet opdeler denne ordre i to plukkejob. 
I lampeafdelingen plukkes lampen alene, da vi typisk har med større og tun-
gere ting at gøre, mens i køkkenafdelingen plukkes tallerkenen sammen med 
andre kunders ordrer, da medarbejderen her nemt kan håndtere flere ordrer 
samtidig.” fortæller Anton Danielsen.

Ved at plukke flere ordre samtidig, kaldet multipluk, viser erfaringerne 
at man kan plukke op til 30% hurtigere. Når en medarbejder starter en 
plukkeopgave får denne tildelt et antal plukkejob, som plukkes i den 
mest optimale rækkefølge.

Konsolidering og pakning
”Efter pluk bringes varerne til ned i kælderen, hvor pakning og forsendelse 
finder sted. Hvis ordren er helt færdig bringes den direkte til pakning, alter-
nativt til konsolidering, hvor varerne afventer resten af ordren er færdigpluk-
ket”

Gaveindpakning og byttemærker
På pakkebordene pakkes ordrerne til kunderne. Hvis en kunde har be-
stilt gaveindpaking bliver varerne indpakket rigtig flot, ligesom man kan 
forvente som kunde i Illums Bolighus. Varerne forsynes med byttemær-
ker, så gaverne kan byttes i varehuset på normal vis.

Samme platform i flere lande
Illums Bolighus har selv rullet installationerne ud i foreløbig 14 butikker 
i foreløbig 3 lande: Danmark, Norge og Sverige. Senere følger Tyskland, 
hvor butikken i Hamborg også snart kommer med.

”Det har været nemt og intuitivt at gå til, og vi har alene i løbet af september 
2018 installeret 9 butikker. Vi har selv klaret opgaven med minimalt behov 
for support fra PCSYS” siger Kristian Friis-Hansen, IT-chef i  
Illums Bolighus.

PCSYS A/S
Stationsparken 25
2600 Glostrup

Tlf.: 43 43 29 29

www.pcsys.dk

Fakta
Softwareløsning:
Illums Bolighus anvender PCSYS WMS-7, 
som samtidig bliver hostet hos PCSYS.
Integration til NAV via XML filer og til 
Webshop via WMS API.

PCSYS ReportByEmail anvendes til at 
sende automatiske mails til leverandø-
rer, kunder og afdelingsledere.

Udstyr:
I butikkerne og på lageret anvendes Ze-
bra MC3300 og TC51 håndterminaler og 
Zebra ZD410/ZD420 label printere.


