
Få en komplet lagerløsning
til din virksomhed med Codeex

Denne eBook vil give dig indblik i, hvordan en komplet lager-
løsning kan effektivisere måden, som du modtager, tæller, 
flytter og plukker varer på. 
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Effektiviser og optimer din lagerstyring

Når du skal optimere din lagerstyring, er MobiSolutions løsningen til dig. Med MobiSolutions kan 
du nemt og hurtigt ordne lagerprocedurer direkte på stedet. Du kan bruge en godkendt
Android-scanner eller blot din arbejdstelefon udstyret med en cradle, som gør det muligt at 
scanne. Den mobile løsning giver dig følgende fordele: 

Et bedre overblik over forretningsgange på dit lager

Et effektivt flow for medarbejdere direkte på stedet

Online adgang til lagerbeholdningen

Real-time data - altid opdateret og synkroniseret

Relevant data at træffe beslutninger ud fra
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1. Slut med løse papirer

Med MobiSolutions taster du data ind lige på stedet - og det er naturligvis uafhængigt af 
hjemmenetværket. Lagersystemet fungerer problemfrit på både WiFi og 4G. Det
betyder, at har I f.eks. ikke trådløst netværk på jeres lager, så kører systemet nemt
via 4G. 

2. Altid opdateret 

I behøver derfor ikke længere bruge tid på håndskrevne notater og manuel indtastning. 
Der er online adgang til lagerbeholdningen, så du kan se det nøjagtige billede af jeres 
lagersituation. Dette gør, at du altid har alle relevante data lige ved hånden til at træffe 
beslutninger ud fra. Det giver større fleksibilitet og større overblik.

3. Hvordan foregår det praktisk?

MobiSolutions bliver integreret med jeres nuværende ERP-system. Det betyder, at jeres 
data altid er opdateret og synkroniseret, i det øjeblik de bliver tastet ind. Selvfølgelig helt 
sikkert og krypteret. Vores løsning er udviklet til Android og iOS.

4. Følg med direkte
 
Din lagermedarbejder bliver udstyret med en mobilenhed. Det kan f.eks. være en tablet, 
smartphone eller en scanner. Lagermedarbejderen kan fra en og samme mobile enhed, 
udføre alt lige fra lagerforespørgsel og varemodtagelse til pluk og vareoptælling. Det 
effektiviserer arbejdsgangen for lagermedarbejderen, samt sælgerne og ledelsen.
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5. Få et klart overblik 

Det giver dig et overskueligt indblik i dine produkters performance, når dine med-
arbejdere indtaster data i MobiSolutions. Du kan få dine data ud i rapporter via Mobi-
Solutions Analyzer, så du helt enkelt kan få et overblik over, hvordan det går i din
virksomhed.

6. Bliv stærkere hele vejen rundt 

Det er ikke kun lagerstyring, som du får optimeret med MobiSolutions. Du kan også få
effektiviseret områder som salg, service, butik og produktion. De kan nemlig ’spille
sammen’, så I får endnu mere udbytte af jeres forretning samtidig med, at I optimerer 
bundlinjen. 

Google play App Store

Mærk det med egne fingre

Der er udviklet en demo-app, så du kan se, hvor simpelt det er. Den hedder ’Little Beacon -
inventory’, og du kan hente den via QR-koden, App Store  eller Google Play. App’en understøtter
styresystemerne iOS og Android.

Enrollment: 964177 
Brugernavn: demo

Password: 1234

Login

”MobiSolutions er vejen til en simpel
og effektiv lagerstyring”
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Flyt en vare fra én lokation til en anden lokation, 
ved at scanne stregkoder. 

Vareflyt

Med få tryk kan du nemt og enkelt håndtere 
integrationen med DHL, GLS, PostNord m.fl.

Forsendelse

Vis pluklister og pluk varer fra lager - og gør det 
ud fra både serienummer eller batch.

Varepluk

Optæl en vare eller en lokation, enten som
status eller løbende optælling.

Vareoptælling

Tjek lagerbeholdningen eller lokationen på en 
vare ved hjælp af en simpel forespørgsel.

Forespørgsel

Vis åbne indkøb og tast nemt og enkelt de 
modtagne varer ind i systemet. 

Varemodtagelse

Produktion

Se produktionsordrer og pluklinjer - pluk varer 
fra varelager til den pågældende produktion.

Print af labels

Print og design labels og rapporter, så du har 
styr på dine varer helt fra start.
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Starter Basic Premium Tilvalg
DKK 1250 / måned DKK 2500 / måned DKK 3750 / måned DKK 700 / bruger

Mest populære

1-5 brugere

Brugervenlig app

Installeres på to dage

Drift

Intelligent værktøj 
til datarapportering

6-10 brugere

Brugervenlig app

Installeres på to dage

Drift

Intelligent værktøj 
til datarapportering

11-30 brugere

Brugervenlig app

Installeres på to dage

Drift

Intelligent værktøj 
til datarapportering

Honeywell EDA 51

Device management

Gratis datatrafik

Drift og support

Alle abonnementer inkluderer

EAN og QR-koder

Understøttelse af printer

Understøttelse af serienummer

Understøttelse af batch

Forskellige sprog

Varedimensioner (farve, størrelse og variant)

*Alle priser er pr. måned og uden moms

Virker med dit økonomisystem

Lager app’en er en del af MobiSolutions, der virker direkte med dit eksisterende økonomi-
system, og som gør det nemt og enkelt at digitalisere måden din virksomhed arbejder på. Det 
hele er bygget ovenpå Microsoft Dynamics forretningslogik og baseret på en unik platform. Du 
får derved kun én leverandør til din løsning, hvor du kan forenkle og optimere dine
processer. 

MobiSolutions understøtter ERP-systemerne: Microsoft Dynamics AX/NAV, Microsoft Dynamics 
365 FO / 365 BC, MobiSolutions Cloud og Uniconta. 
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Vores kernekompetence er integration af software og hardware, og vi 
har i mange år arbejdet målrettet med logistik- og stregkodeløsninger.

Johnny har bred ekspertise indenfor stregkode- og 
logistikløsninger og kan hjælpe med afdækning af
forskellige behov samt tilbudsgivning.

Du er velkommen til at give Johnny et kald eller skriv. 
Han kan helt sikkert hjælpe med det, du har brug for.

Lad mig hjælpe dig videre

76 71 00 00
www.codeex.dk                 jn@codeex.dk

Johnny
Nørgaard

Frit valg med Codeex

Hos Codeex kan du, som kunde vælge, netop de løsninger du har behov for. Vi
hjælper virksomheder med deres it-løsninger og er deres leverandør, når de har behov for ny 
teknologi. Vores services spænder fra rådgivning, udvikling, drift og vedligehold til support på 
software, systemer og infrastruktur. 

Vi tror på, at dedikerede og erfarne mennesker er en vigtig faktor i enhver 
it-løsning. Tilsammen har vi mange års erfaring og procesforståelse, og vores 
faglighed dækker bredt.
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Vi håber, at denne eBook har givet dig inspiration til at træffe nogle gode valg om din 
virksomheds fremtidige it-platform.

Har du behov for professionel rådgivning, vil vi meget gerne hjælpe dig. 
Ring og få en snak med os på 76 71 00 00.

We Grow IT Better


