Invitation

Tag kontrol
over dit
lager!
Gratis tilmelding på
taskletfactory.com/da/
tilmelding-til-seminar

Seminar om Mobile WMS
20. september i Vejle & 21. september i Lyngby kl. 13-15

Få mere viden om:
• Fordelene ved en mobil lagerscannerløsning

- Oplev hvordan du kan optimere dine lagerprocesser med mobile scannere

• Hvorfor vælge et standard lagerstyringssystem?

- Hør om den nemme integration til ERP-systemet on-premise eller i skyen

• Standardfunktioner

- Se hvordan du kan udføre alle opgaver på lageret med standardfunktionerne i Mobile WMS

• De nyeste stregkodescannere

- Oplev de mange forskellige stregkodescannere fra Honeywell & Zebra

Vi afholder Mobile WMS seminaret fordi vi gerne vil ...

Mobile WMS Seminar

På dette seminar vil du opleve Tasklet Factorys Mobile WMS løsning. Mobile WMS (Warehouse Management System)
er en lagerscannerløsning, der har fuldt fokus på at optimere arbejdsprocesserne på lageret. Vi har mange
kunder, som har oplevet højere effektivitet og mindre spild på deres lagre, efter de har skiftet til Mobile WMS.

Mobile WMS

Hos Tasklet Factory er vores eneste fokusområde udvikling af vores Mobile WMS lagerscannerløsning. I mere end 10
år har vi været på markedet og leveret denne løsning, som er en Mobile WMS applikation, der installeres på mobile
scannere. Løsningen integreres direkte med Microsofts ERP-systemer Dynamics AX/365 for Operations og NAV/
365 Business Central.
Tasklet Factorys hovedkvarter er placeret i Danmark. Gennem vores omfattende partnernetværk, er vores løsning
globalt distribueret til mere end 30 lande, og vi tæller nu mere end 400 kunder. Vores løsning er kendt som den
bedste på markedet. Områder som brugervenlige grænseflader, nem tilpasning, fejlfri ERP integration og fremragende service er blot nogle af fordelene ved vores løsning.

Hvorfor skal du deltage?
•
•
•
•

Fordi du overvejer at gå fra en papirbaseret til en mobil automatiseret løsning
Fordi du oplever for meget spild og upræcise data på dit lager
Fordi du er nysgerrig på, hvad der findes af løsninger på markedet
Fordi du overvejer at skifte til Mobile WMS

Hvordan skiller Mobile WMS sig ud?
Offline funktionalitet
De centrale arbejdsprocesser kan udføres uden netværksforbindelse.
Resultatet er en stabil løsning med stor ydeevne.
Integrerer til standard Microsoft Dynamics
Mobile WMS er 100% integreret med standard Microsoft
Dynamics NAV/365 Business Central & AX/365 for Operations.
Vi understøtter alle versioner.
Brugervenlig
Mobile WMS er udstyret med en særdeles brugervenlig grænseflade.
Medarbejderen bliver guidet gennem funktionerne og bruger derfor
minimal tid på oplæring.
Nem at tilpasse
Mobile WMS er designet, så den nemt kan udvides med brugerdefinerede funktioner. Ændringer foretages direkte I Dynamics
AX/365 for Operations eller NAV/365 Business Central.

Her er vores applikation installeret på en
Honeywell CT50 scanner. Vores applikation understøtter mange enheder fx også med fysisk tastatur.

Installeret på to dage
Mobile WMS er en komplet stregkode-scanner-løsning, der kan være
oppe og køre og klar til at teste hos kunden på blot 2 arbejdsdage.

Tilmelding: www.taskletfactory.com/da/tilmelding-til-seminar

Mobile WMS Seminar
Program

Torsdag den 20. september og fredag den 21. september

• 13:00-13:05: Velkomst

V. Marianne Berg Eisenhardt, CSO/CMO,
Tasklet Factory

• 13:05-14:00: Mobile WMS Demo

V. Marianne Berg Eisenhardt, CSO/CMO,
Tasklet Factory

• 14:00-14:15: Networking og hardware

Kaffe, networking og mulighed for opleve de
nyeste stregkodescannere ved producenterne
Zebra og Honeywell

• 14:15-14:45: Kundecase

Sådan optimerede vi lagerprocesserne
med Mobile WMS.
Vejle, 20. september: V. Gitte Nørbæk,
Logistics Manager, Hørning Parket
Lyngby, 21 september : V. Henrik Brandt Ibsen,
Projektleder Dynamics NAV, Lakrids By Johan Bülow

• 14:45-15:00: Q & A og tak for i dag
NB! Der tages forbehold for ændriger

Mobile WMS fås nu også til Tablets. Det giver mulighed for at
vise større tekst og flere linjer på enheden. Her ses Mobile
WMS applikationen installeret på Zebras ET50. Enheden kan
fx monteres på trucks eller på plukkevogne eller bruges i
varemotagelsen. Vi anbefaler et setup med en ekstern scanner
forbundet med kabel eller bluetooth.

Det praktiske
Tilmelding
Tilmeld dig på www.taskletfactory.com/seminar/da/
tilmelding-til-seminar. Der er begrænset antal pladser efter
først-til-mølle. Max 2 pladser pr. virksomhed. Husk at vælge
om du ønsker at deltage i Vejle eller Lyngby.

Pris og Afbud
Det er gratis at deltage. Sidste frist for tilmelding er fredag 31.
august. Vi forbeholder os retten til at opkræve et no-show gebyr
på 500 kr. ved manglende fremmøde.

Dato & sted
Seminaret afholdes:
• 20. september kl. 13-15 hos DGI Huset, Vejle
• 21. september kl. 13-15 hos Microsoft, Lyngby
Når du er tilmeldt, vil du få tilsendt yderligere information.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at
kontakte CSO/CMO Marianne Berg Eisenhardt
på +45 40 82 12 27 eller mbe@taskletfactory.com

Tilmelding: www.taskletfactory.com/da/tilmelding-til-seminar

