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OPTIMERAD LAGERHANTERING 
Inkluderar Inkommande, utgående, lagerhantering och WMS. 

Att optimera lagernivåerna har redan NetSuite SCM sett till, nu är det dags att optimera 

lagerhanteringen. Alla era anställda inom lagerhanteringen arbetar redan idag så fort de kan baserat 

på det stöd som de erhåller av sin nuvarande ERP lösning. NetSuite ökar effektiviteten, minskar 

plocktider, visualiserar kommande transaktioner och möjliggör en effektiv planering av befintliga 

resurser. NetSuite optimerar lagerhanteringen och minskar fraktkostnaderna. 

 

Huvudfördelar 

• Visualisering av uppdrag gällande plocka, packa, skeppa, flytta. 

• Visualisering av inventeringsuppdrag. 

• Global hantering av försörjningskedja. 

• Hierarkiskt lagerställe uppbyggnad med automatisk påfyllnad. 

• QC och QA funktioner. 

• Spårbarhet på batch-/serienummer. 

• Containerhantering. 

• Fraktkostnadsfördelningar. 
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Inbound 

Att hantera och samordna inkommande 
transporter, mottagande av gods, kontroller och 
förflyttningar är några av de vardagliga sysslorna 
för inkommande logistik. NetSuite´s 
anslagstavlor förevisar planerade inleveranser av 
styckegods och containers, vilka order skall 
kontrolleras, vilka order skall placeras i lager och 
var finns det lediga platser. Är det någon 
kundorder som väntar på en specifik inleverans 
kan det förevisas när varan kommer, så den inte 
placeras i lager utan kan levereras ut direkt.  

• Strömlinjeformade processer. 

• Snabb hantering av ankommet gods. 

• Förevisar vilka kontroller som skall göras. 

• Skall artiklarna lager läggas eller ut direkt. 
 
 

Container Tracking 

NetSuite ger dig möjlighet att definiera och 
spåra containrar med varor, alltifrån den är 
packad tills den anländer. När container-posten 
har skapats, kan du lätt addera alla de inköps-
orderrader som den innehåller. Därefter är det 
containern som hanteras gällande lastad på båt, 
in transit, ankommen och så vidare. Alla länkade 
inköpsorderrader uppdateras med automatik.  

• Smidig spårbarhet av containers. 

• Uppdatera och ankomsthantera multipla 
inköpsorderrader samtidigt. 

• Fördelning av fraktkostnader på samtliga 
inköpsorder.  

Outbound 

Oavsett om ni tillverkar produkterna, är en 
distributör eller om ni arbetar inom retail så 
kräver kunderna sina produkter i tid och det är 
ytterst sällan som eventuella förseningar beror 
på själva plockningen, packningen och 
utlastningen. NetSuite hjälper er med helt 
integrerade lösningar för Er industri, vi 
säkerställer ett smidigt optimerat flöde genom 
alla processer och vi planerar utleveranser. 
 
Bokningar av lagersaldo och inkommande 
leveranser kan ske baserat på kundprioritet, 
väntetider, avtal med mera och när 
kreditkontrollen är passerad frisläpps ordern för 
plockning, packning och skeppning.  

• Visualisering av antal plock-/pack och 
lastningsuppdrag och i prioritetsordning. 

• Packinstruktioner. 

• Leverans från flera lagerställen. 

• TA-Integrationer. 

• Mobil hantering av uppdrag. 

• Definiera plockstrategier. 

• Batch-/serienummerhantering. 

• Hantering av paketartiklar och lätt 
montering. 

• Leveransaviseringar. 

• EDI 
 

WMS 

Med NetSuite WMS hanterar ni strategier för 
lagerförflyttningar, buffert, plock, plockordning, 
ledtider, avgångstider för bilar, multipel 
orderplockning, paketartiklar med mera, allt i ett 
mobilt gränssnitt. 

Quality Assurance 

I NetSuite definierar ni de typer av inspektioner 
och tester som ni vill utföra tillsammans med 
kontrollgränser och godkännandekriterier. De 
inleveranser som inte klarar testerna kan 
placeras i karantän, skrotas eller skickas tillbaka 
till leverantören.  
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Inventory Management 

Det finns många faktorer som går in i lager-hantering, men i första hand är det att du måste se 
till att du har tillräckligt med lager till hands, på rätt plats, för att möta efterfrågan - vare sig 
denna efterfrågan är att uppfylla dina kunders förväntningar på servicenivå eller att leverera 
material och artiklar till din tillverkning. 
 
NetSuite är byggt för att hantera globala organisationer med flera bolag, lagerställen och ser 
därefter till att det är rätt lagernivå på alla platser. Lagerställen kan hanteras hierarkiskt med 
säkerhetslager, beställningspunkter, ekonomiska kvantiteter och ledtider för påfyllnad. 
Tillsammans med ICT hanteras en global försörjningskedja med minsta möjliga 
kapitalbindning.  
 
Leverans av en order kan ske från multipla ställen och med hjälp av flera fraktbolag ända ned 
till orderradsnivå. 
 

• Spårbarhet på Batch-/Serie-nummer med bäst föredatum. 

• Rullande inventering. 

• Multipla lagerställen/hyllor. 

• ABC analyser. 

• Koncern och ICT hantering. 

• Lagerförflyttningar. 

• Integrationer mot lagerautomater. 

 

  


