
Stemmestyret lagerpluk

Pick-by-voice
FAKTA

• Stemmestyret, enkel løsning via Google
• Fungerer på alle nyere smartphones med tilhørende headset
• Optimerer lagerpluk
• Minimerer fejl og reklamationer
• Systemet er integreret med f.eks. ERP og opdaterer varedata i realtid

FORDELE
• Øger produktiviteten: Én medarbejder – én arbejdsgang, op til 10 ordrer ad gangen
• Papirløst: Ingen ordresedler, der skal krydses af og forsvinder
• Sikrer at varerne plukkes i den rigtige rækkefølge og pakkes optimalt på vognen
• Medarbejder har begge hænder fri, bedre ergonomi
• Nemt at opdatere
• Skalérbar og prisbillig løsning

SÅDAN FUNGERER DET:
Medarbejderen styrer pluk og pak med stemmen via sin smartphone, der sidder på 
den ene arm.  Man nævner de tre sidste numre i varens EAN-kode og får derefter 
varens lokation læst op, som samtidig vises på skærmen. Ved hver lokation skal  
medarbejderen godkende og angive antal pluk af varen. Systemet organiserer alle 
pluk og pak, så medarbejderen går færrest antal skridt.

“ Vi kobler selv nye medarbejdere på, og de er kørende efter en halv time.  
Vi bestemmer helt, hvilke telefoner og hvor mange, det skal køre på. Vi kan også  
vælge flere sprog, når vi har udenlandske medarbejdere. Effektivt, rigtig nemt at  
bruge. Og medarbejderne er glade for det”
Lars Christoffersen, lager- og logistikchef, DVA

PRØV BEREGNER
Beregn din virksomheds 
omkostning på lager-
pluk i dag og beregn 
mål og ROI (Return of 
Investment). Tjek her 
hvor meget du kan 
optimere.  LINK g
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“ Super fleksibelt 
system. Vi udvikler og 
optimerer hele tiden 
logistikken ved hjælp af 
systemet.
Ruben Jørgensen,  
adm. direktør i DVA

“ 15 % MERE EFFEKTIVT på pluk og pak efter bare 
et halvt år. Systemet har helt fra starten forenklet 
vores processer og givet en fornuftig ROI.
Ruben Jørgensen 
adm. direktør i DVA, Dansk Værktøjs Agentur
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