
Dine konkurrenter tilbyder: 
Bestil inden 12 og få det i morgen. 
Før var det kun forventet af store virksomheder. 

Nu er det også overlevelsesstrategien for 

mindre virksomheder. Det skal være hurtigt, 

effektivt, fejlfrit, sikkert. Og med venlig og 

nøjagtig kundeservice. 

Det kan ikke klares manuelt af selv den mest 

service-orienterede medarbejder. Her kræves 

scannere, automatiserede processer – og et 

system, der kan håndtere det. 

ADDvision hjælper dig ... og fortæller præcist 

og detaljeret hvordan og hvor hurtigt din 

investering er tjent hjem.

Resultatet af din nye lagerstyringsløsning Fra ADDvision? 

Din virksomhed har tjent
investeringen ind på 6-12 måneder. 



Derfor anbefaler vi dig  
lagerstyringsløsninger:

1.   Du får meget mere tid – fx til at starte nye initiativer

2.  Din konkurrenceevne bliver stærkere

3.  Dine kunder bliver gladere og mere loyale – fordi din service bliver bedre

4.  Dine medarbejdere bliver mere tilfredse – og mere effektive

5.  Din virksomhed kører strømlinet – og I forbedrer bundlinjen markant

6.  Vikarer og nye medarbejdere er i gang med at plukke i løbet af få timer

7.  Lagerkapaciteten udnyttes optimalt



En online lagerstyringsløsning til 
Microsoft Dynamics C5 og NAV er uden 
sammenligning noget af det klogeste, 
du kan gøre for din forretning.

Dine processer og arbejdsgange bliver kortlagt og optimeret – 
og bliver virkeligt effektiviseret. Også selv om du har ret godt styr 
på SCM, før vi går i gang. 

De store virksomheder har længe været med, og nu fokuserer 
adskillige af små og mellemstore virksomheder koncentreret på 
at optimere deres lagerstyring med en online lagerløsning. Du 
er kun konkurrencedygtig – din virksomhed kan kun overleve på 
sigt - hvis du har en lagerløsning, der hjælper dig helt ned i detaljen.
Holder omkostningerne i bund, og lageret trimmet. Leverer mange 
varer til mange typer af modtagere på mange forskellige måder. 
Holder styr på og skifter mellem fragtmuligheder og –priser. 
Overvåger handlinger og feedback. Og reagerer. 

Vi giver dig en lagerløsning til Microsoft Dynamics C5 og NAV, 
der bliver den nye motor i din salgsproces – og giver dig tid til 
mere succes.

Og vi har endda gemt det bedst til sidst. Alle vores kunder 
har tjent investeringen i ny lagerstyringsløsning ind på senest
12 måneder. Langt oftere på 6.

Dine kunder kræver hurtige reaktioner 
af dig og din forretning. 
Og i øvrigt forandres deres behov 
og ønsker hele tiden. 

Tiden har ændret kundernes købsproces - og din salgsproces. 
Og netop ”tid” er den vigtigste faktor: kunderne kræver et væld 
af muligheder og lynhurtige reaktioner. Dit job er at kunne 
imødekomme dem, og ofte skal du komme uudtalte ønsker i 
forkøbet. 
 
Heldigvis har der nu i flere år eksisteret state-of-the-art lagersty-
ringsløsninger til Microsoft Dynamics C5 og NAV, de oftest 
anvendte økonomistyringsløsninger i mindre og mellemstore 
virksomheder. 

Med en lagerstyringsløsning fra ADDvision får din virksomhed 
samme teknologi og samme muligheder, som de helt store 
virksomheder kører med. Til en brøkdel af prisen.

Vi er eksperter i lagerstyrings- 
løsninger.

I over 15 år har vi med rigtigt gode resultater implementeret  
online lagerstyringsløsninger til Microsoft Dynamics C5 og NAV. 
I mange virksomheder. I vidt forskellige brancher. Og endda 
både i og uden for Danmark.  

Vi ved virkelig, hvad vi taler om. Fra de allermindste detaljer til de 
store, overordnede linjer. Det handler om netop din virksom-
heds særlige situation og behov for en stærkt nuanceret og 
effektiv lagerstyring. Vi kender indgående til problemstillinger 
omkring lagerstyring og kan rådgive dig, og samarbejde med 
dig, så din løsning bliver optimal.

Konkret betyder vores ekspertbistand, at din virksomhed ret hurtigt 
får en bedre økonomi. Dine dispositioner og leveringer bliver af 
langt højere kvalitet. Registreringssikkerhed og datasikkerhed er i 
top. Arbejdsgange forenkles og effektiviseres. Og du får så godt 
et overblik, at det bliver nemt at træffe de rigtige beslutninger, 
se og reagere på markedet. På det helt rigtige tidspunkt.

Med os kommer du rundt om det hele. Processerne. Menneskene. 
Den helt praktiske fysiske situation. Jeres ønskede scenarie. Inte-
grationen til jeres systemer – og selvfølgelig en ROI-beregning. 
Før du har committet dig. 

Vi forudsiger effekten. Inden du går i 
gang. Skal vi mødes?

Omstillingsprocessen for et lager er et stort og krævende projekt 
- og tidligere har en lageroptimering været forholdsvis dyr. Nu 
kan et projekt gennemføres for få hundrede tusinder. Det er 
faktisk blevet muligt og realistisk for de mindre virksomheder at 
komme til fadet.

Det er stadig mange penge. Derfor fortæller vi dig effekten af 
investeringen, endda temmelig præcist, før du går i gang. 
Er du interesseret? Så book et uforpligtende og gratis møde 
og lad os se på din situation og dine muligheder.



Når du samarbejder med ADDvision

Tid. Tillid. Ekspertise. Det er det, vi gerne vil give vores kunder. 
Friheden og mulighederne ved mere tid. 

Tilliden til, at løsningerne fungerer optimalt – at du kan regne 
med os og få fat i os, når du har brug for det. 

Og ekspertise. Vi kan ikke alt – men vi er vaskeægte eksperter 
i vores forretningsområder.

I et samarbejde med os møder du mennesker, der er i spidsen 
på de teknologiske områder, og som samtidigt hylder nogle lidt 
gammeldags dyder. Ansvar, punktlighed og service er grundpill-
erne i vores virksomhed og i vores forhold til kunderne. Fokus, 
engagement og respekt præger vores daglige samarbejde med 
dig, kunden. Vi har arbejdet med IT hele vores karriere og er 
ærekære og stolte af det. Ikke blot på egne vegne, men også 
på vores kunders.

ADDvision a/s
Kantatevej 26B
DK-2730 Herlev

Tlf.: +45 44 53 03 33
info@addvision.dk 
addvision.dk

Lageret binder en stor del af 
virksomhedens likviditet. Når du 
forbedrer overblik og processer 
med en lagerstyringsløsning fra 
ADDvision, bliver din virksomhed 
belønnet ekstremt hurtigt. 
Investeringen er tjent ind på 6 til 
12 måneder - effekten mærkes 
fra dag 1. 
Mange af vores kunder præsen-
terer nu regnskaber, hvor over-
skuddet er vokset med mellem 
50% og 300% i løbet af få år. 
Alene på grund af optimeringen 
af lagerets processer.
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