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Hele lageret
i bukselommen.
Hvad du kan bruge acadon_PackApp til
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Dit lager i bukselommen: Med den mobile
PackApp kan du scanne varekoden direkte
med din smartphone eller en mobil dataenhed, indtaste oplysninger samt dokumentere
vareind- og udgange ved hjælp af fotos. Når
du altid har dit lager med dig rundt, er det
slut med at miste vigtige oplysninger, og du
kan f.eks. med et tryk på en knap vise dine
kunder, hvilken tilstand varen var i, da du
modtog den og leverede den igen. Du kan
synkronisere alle lagerinformationer direkte
med dit varestyringssystem.

Sådan fungerer det
Du et bedre overblik ved hjælp af forskellige værktøjer og
funktioner i acadon_packaging, og hver enkelt medarbejder ved altid præcis, hvad der skal gøres:
f Installation: Du kan installere og indstille PackApp på
alle aktuelle smartphones i løbet af få minutter.
f Sådan bruger du PackApp: Scan varekoden, indtast de vigtigste oplysninger, og
tag straks et foto. Appen fører dig trin for
trin gennem processen.
f Synkronisering af data: Da wifi-forbindelsen ikke altid fungerer optimalt på et
lager og udendørs, virker PackApp både
on- og offline. Så snart din smartphone
igen har forbindelse med dit trådløse netværk, synkroniseres dataene automatisk
med dit ERP-system.
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Disse muligheder giver acadon_PackApp
dig i dit daglige arbejde
BASIS:
f Fotodokumentation af vareind- og udgange Generelle
produktoplysninger (scan kode, og udlæs oplysninger))
LAGER:
f Vareindgang (postering)
f Vareudgang (postering)
f Lageropgørelse samlekonto (postering af råvarer på
samlekonto og anvendelse til produktion/månedlig
lageropgørelse)
f Lageropgørelse pakker (klassisk lageropgørelse i
råvarelager)
f Pakkeomlagring
f Omlagringer (f.eks. mellem lager og produktion)
Produktionsjustering
PAKKEEMNESTYRING (kundens varer)
f Vareindgang
f Vareudgang
f Emballagejustering
f Lageropgørelse (pakkeemner)
f Vægtregistrering brutto
CONTAINERPAKNING
f Containerpakning (planlægning af
pakning af emballerede emner i en
container -> rigtige pakker i rigtige
containere)
f Containerens VGM-vægt
OPMÅLING
f Opmålingsregistrering af pakkeemnerne via tablet eller mobiltelefon, også
direkte hos kunden

Derfor har vi udviklet Pack App
40 års erfaring inden for emballerings- og træbranchen,
11 års gæstemedlemsskab af ”Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung (HPE) e.V.” (forbundet
for træemballage, paller og eksportemballage) samt masser af samtaler med kunder har fået os til at indse to ting:
f For det første: Det er nødvendigt med omfattende dokumentation af varernes tilstand – med noter og fotos.
I tilfælde af reklamation skal du nemlig kunne vise
kunden, hvilken tilstand varen var i, da du modtog den.

f For det andet: Dokumentationen skal kunne udføres
hurtigt og overalt – selv på lageret, hvor internetforbindelsen ofte ikke er stabil.
f Derfor har vi udviklet den mobile løsning PackApp til
din smartphone. Den er hurtigt installeret, kan forstås
af enhver lagerarbejder og kan bruges både onog offline.

Slut med papirroderi
Din medarbejder Leif Lager tager imod en ny leverance. Han tæller de enkelte paller og noterer antallet på en seddel. Da han går rundt
om varen, opdager han, at to pakker er beskadiget – og han skriver også dette på sedlen, som bliver stadig mere fuld.
Nogenlunde sådan her foregår det hver dag. Vigtige oplysninger bliver hurtigt noteret på en seddel, går tabt eller er ikke til at finde, når
man virkelig har brug for dem. acadon vil optimere processerne for pakkere og virksomheder inden for træbranchen, så de kan spare
penge og blive mindre stressede. Gør dit lager digitalt.
.

Hvis du ønsker at mere information om vores løsninger til træemballageindustrie
www.acadon.dk
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Sådan kan vi hjælpe dig.
Hvis du gerne vil undgå at registrere data dobbelt og slippe for at bruge lang tid på
at lede efter oplysninger. Hvis du gerne vil udnytte dit sparepotentiale bedre, fordi
du har håndfaste og aktuelle oplysninger som beslutningsgrundlag. Hvis du gerne
vil frigøre dine medarbejdere fra tidsrøvende rutineopgaver og vil finde omkostningsdrivere i din virksomhed: Kontakt os nu.
Din kontaktperson
Thomas Kent Rohrberg

Sales Manager Nordic
E-Mail:			 info@acadon.dk

acadon AG
Königsberger Straße 115 –
Phone: +45 22 26 28 63 –
www.acadon.dk

DE-47809 Krefeld
E-Mail: info@acadon.dk

Telefonnr:			

+45 22 26 28 63

Homepage:		

www.acadon.dk
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