WMS system Optilog
har sikret et effektiv og nøjagtigt lager
AcrtionSportGames er en af verdens førende producenter og leverandører af våben replikaer og
tilbehør inden for Airsoft guns, luftpistoler og CO2 pistoler. Sortimentet består af 1:1 licenserede
replikaer udført som elektriske, gas/CO2 drevne og fjederdrevne våben samt tilbehør til hobby,
action, sport og underholdning.

Begyndelsen
ActionSportGames og Vision Data indgik i slutningen af 2006 et samarbejde omkring lagerstyring med Vision Datas´ WMS løsning Optilog. På det tidspunkt foregik lagerstyringen hos ActionSportGames primært ved manuel registrering af ordrer, og plukning af varer skulle derfor registreres og tastes manuelt ved hver ordre.
Lagerchef Bjørn Olsen udtaler om baggrunden for at tage til demonstrationsseminaret af Optilog:
”For os foregik det meget manuelt før, det vil sige vi plukkede med papirsedler fra Dynamics
NAV. Vi var inviteret til et seminar hos Vision Data, hvor vi var tre afsted, og vi var alle tre enige
om at det her kunne gøre vores hverdag meget nemmere”
Udgangspunktet for i det hele taget at integrere en lagerstyringsløsning med håndterminaler og
automatisk registrering af udgående ordrer var derfor ikke én konkret problemstilling, men ønsket om en mere strømlinet og effektiv håndtering af logistikken.
Udviklingen
I en periode med vækst var det derfor tydeligt at den hidtidige fremgangsmåde var for langsom i
forbindelse med virksomhedens behov, og den vækst ActionSportGames oplevede.
”Da jeg startede lå omsætningen på 20 millioner kroner og kunne styres manuelt, men nu mere
en et årti senere, 3 gazelle priser rigere og stort set vedvarende ekspansion er selskabet udviklet til et internationalt selskab, der ikke kan opereres uden et logistik værktøj som Optilog, der
løbende har kunnet levere løsninger til optimering af vores arbejdsgange og processer .”
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Tydeliggørelsen af den tidligere arbejdsgang var derfor med til at belyse behovet for lagerstyring
gennem Optilog. Samtidig har det givet ActionSportGames den nødvendige ramme for at kunne
vækste, og opretholde et effektivt lager imens væksten stod på. En yderligere sideeffekt af WMSløsningen har samtidig betydet en signifikant nedgang i fejlhåndtering af ordrer.
”Det at vi er ni ansatte på lageret er jo et udtryk for vores ekspansion, men jeg vil sige at havde vi
ikke haft Optilog skulle vi minimum have været det dobbelte. Det er et realistisk bud på det antal
vores kapacitet havde krævet uden Optilog.” Siger Bjørn Olsen og fortsætter, ”Samtidig er sikkerheden steget, altså vi ser ikke fejlpluk i dag. Vi skyder kun på stregkoden på selve varen, og med
Vision Data’ WMS løsning Optilog er det på den måde umuligt at tage den forkerte vare. Jeg vil
sige at selvom det er farligt at sige 100 procent, så oplever vi ikke at vi ekspederer den forkerte
vare.” Lyder det fra Bjørn Olsen.
Resultatet
Udover de helt åbenlyse fordele ved besparelsen på mandskab, og en større effektivitet pr. medarbejder, har Optilog været med til at påvirke flere af de generelle arbejdsgange. Dette kommer
til udtryk ved en klassisk lager-relateret opgave, i form af statusopgørelse, som er blevet simplificeret hos ActionSportGames.
På spørgsmålet om hvilke konkrete udfordringer det samtidig løser for ActionSportGames at have indført optilog, forklarer lagerchef Bjørn Olsen at der er to primære opgaver der er blevet markant lettere:

”Jeg har som lagerchef også tidligere
kørt med cykliske optællinger, og det
har vi fået rettet til i Optilog. Det betyder at vi to gange om året er igennem
lageret, og så laver revisoren stikprøver og godkender lageret. Og det er
en gevinst der vil noget, for så undgår
vi helt at lave status, for som sagt er
det jo et mareridt for folk der arbejder
med lager at lave status. Med Optilog
undgår vi jo hele den dag eller weekend med status, og det er fint.”
Yderligere har ActionSportGames en afdeling i USA, hvor virksomheden har valgt at indføre Optilog ligeledes. Dette giver overblik, og en ensartet forretning, med mulighed for at tilgå informationer og skabe overblik over processerne i USA fra kontoret i Danmark.
”De kører på vores servere i København, så alt de foretager sig ryger herover, der er så få problemer med det! Essensen er netop at vi skal have det til at køre ens, og det skaber en god overordnet struktur for vores virksomhed.”
Lyder det fra Bjørn Olsen, der understreger at den overordnede overskrift for resultatet af Optilog
som lagerstyringsløsning for virksomheden er effektivisering.
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