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    Microsoft Dynamics NAV  
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Vision data  er et Microsoft Dynamics hus, der er spe-
cialister i løsninger til lager og produktion. Fokus ligger 
på at lave et smidigt flow, der giver virksomhederne  
mulighed for konstant at have et overblik over virksom-
hedens ressourcer, der sikrer at lager og produktion 
udnyttes bedst muligt.  
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”Optilog var en vital del af vores 
optimering af processer på lage-
ret, og resultatet blev en bespa-
relse på 47% af vores mandeti-
mer” 

 
Karsten Brogaard Jensen 

Lagerchef   

Baggrund  
I 2008  besluttede Lene Bjerre, at det var tid til at gen-
nemgå virksomhedens processer. På daværende tids-
punkt var lageret opdelt i tre forskellige funktioner, der 
hver havde deres egen afdelingsleder. Udgangspunk-
tet for deres valg af løsning var, at alle funktioner på 
lageret skulle virke som én enhed. Ofte var de ansatte 
låst til en position på lageret, og når én afdeling var 
bagud, så kunne ressourcerne fra de andre afdelin-
ger, ikke allokeres derhen hvor behovet var størst, 
hvilket bevirkede at de andre afdelinger ikke var pro-
duktive. 
 
Løsningen 
Lene Bjerre indgik et samarbejde med Vision Data, og 
valget faldt på lager-løsningen Optilog, der udstyrede 
hver enkelt medarbejder med en håndscanner, der 
altid er online med virksomhedens ERP-system.  
Samtidigt skulle lagrene slås sammen til én afdeling, 
hvor hver enkelt medarbejder kan indtage nøjagtigt 
den position, der er behov for på et givent tidspunkt. 
Håndscanneren fortæller nu præcist, hvor det vare-
nummer der skal bruges er placeret, og hvor mange 
der er på lager. Den enkelte medarbejder kan nu pluk-
ke flere ordrer på samme tid, samtidigt med at virk-
somheden har fuldt styr på, hvad der ligger på lageret. 
Salgsafdelingen kan nu give præcise oplysninger til 
kunderne om, hvorvidt deres varer er på lager, og kan 
evt. tilbyde et alternativ, hvis den ønskede vare ikke er 
på lager, når kunden skal bruge den.  
 
Resultat 
- ”Optilog har tilladt os, at gå fra 26 til 14 medarbejde-
re på  lageret og i forsendelsen. Det har været meget 
vigtigt for os, at der under implementeringen, ikke var 
en eneste dag, hvor lageret ikke kørte. Lageroptællin-
gen er nu blevet en sand fornøjelse, og vi har markant 
reduceret rettelser på lageret efter optælling. Vi kan nu 
betjene vores kunder bedre og mere effektivt, samti-
digt med at vi har fået store besparelser internt. Som 
en bonus, så har vi fået mere tilfredse medarbejdere, 
da de ikke længere er fastlåst til den samme position 
på lageret. Tidligere havde vi et sygefravær i nærhe-
den af 20%, og det har vi nu reduceret til under 5%, 
hvilket kan mærkes både på humøret på lageret, og 
på virksomhedens bund-linje. Faktisk har vi haft flere 
virksomheder ude for at kigge på vores lagersystem”, 
fortæller lagerchef Karsten Brogaard Jensen.         
 


