
 
 

 

 

 Lagersystem hos Lindstrøm Lager 

 

Lindstrøm Lager ApS er et lagerhotel, der håndterer varemodtagelse, 

opbevaring, pluk og pak samt forsendelser for danske virksomheder 

og webshops. 

 

Lindstrøm Lager kan nu tilbyde danske virksomheder med webshop eller ERP-system et integreret 

lagersystem, der giver følgende fordele: 

- Altid opdateret og korrekt lagerbeholdning for den enkelte kunde – online 

- Mulighed for integration med de fleste webshops og ERP-systemer 

- Hurtigere og mere sikker håndtering af varemodtagelse, pluk og forsendelser 

o Varemodtagelse foretages med stregkodelæser og verificeres op mod bestilling 

o Ingen fejlpluk, da hvert plukket produkt verificeres af stregkodelæser 

o Ingen fejl i forsendelser, da adressen automatisk overføres fra kundens system og 

verificeres inden endelig afsendelse 

o Hurtigere pluk, da hvert produkt er registreret med stregkode og placering 

o Mulighed for automatisk opkrævning og kontrol af betaling ved ordreafsendelse 

o Mulighed for automatisk at sende Track n’ Trace e-mail ved afsendelse 

 

Beskrivelse: 

For at systemet skal fungere optimalt for alle parter skal hvert produkt være oprettet i kundens webshop 

eller ERP-system med EAN numre / varenumre og gerne et billede. Løsningen benytter lagermodulet i 

kundens system.  

Hvert produkt bør ligeledes være forsynet med en stregkode. Hvis produktet ikke har en stregkode, er det 

muligt at lave en stregkode på lagerlokationen, der identificerer produktet for systemet. Billedet vil 

samtidig blive vist i håndscanneren som en ekstra sikkerhed. 

Efter integration med kundens webshop eller ERP-system og inden løsningen kan tages i brug, foretages en 

fuldstændig lageroptælling med registrering af hvert produkt og dets placering på lageret.  

  



 
 

Herefter er hverdagens håndtering blevet hurtigere og mere sikker. 

Når der modtages varer på lageret, overføres / indtastes bestillingen først i Lindstrøm Lagers Lagersystem. 

Herefter modtager og kontrollerer vi varerne med håndscanneren (og taster evt. antallet) før de lægges på 

den angivne placering. Så er vi sikre på at lagersystemet altid viser de korrekte varer på lageret. 

Ordre overføres automatisk fra kundens webshop eller ERP-system til Lindstrøm Lagers Lagersystem. Her 

printes de automatisk ud, hvis / når alle varerne er på lager. 

Lagerpersonalet scanner den printede ordreseddel med sin håndscanner og er hermed klar til at plukke. 

Lagerpersonalet går herefter rundt og scanner varerne i takt med at de findes frem på lokationerne. Som 

en ekstra sikkerhed kan hvert produkt være vist med et billede (fra kundens Webshop eller lignende). 

Håndscanneren sikrer at der ikke laves fejlpluk og kan eventuelt også bede personalet verificere at der 

f.eks. kun er en tilbage af en given varer. 

Herefter pakkes ordren og fragtlabel udskrives automatisk og scannes med håndscanneren som en ekstra 

sikkerhed mod fejlforsendelser. 

Lindstrøm Lagers Lagersystem kan eventuelt samtidig kontrollere om pengene for ordren kan hæves på 

betalingsgatewayen og i givet fald, hæves pengene ved slutscan. Hvis de ikke kan hæves, vibrerer 

håndscanneren og advarer mod manglende betaling, så forsendelsen kan holdes tilbage. 

Afhængig af indstillinger kan systemet herefter automatisk skifte status for ordren i kundens system eller 

den kan bogføres automatisk. Hvis det ønskes, sendes herefter også en e-mail med Track n’ Trace.  

Efter hver dags ekspeditioner kan der trækkes en komplet dagsrapport, online. Eller det kan gøres på uge- 

eller månedsbasis. 

 

 

 


