
Adax A/S casestory:

Automatisering til sælgere, lager og forsendelse 
– international førerposition blandt konkurrenter 
og mærkbar ROI på bare 2 måneder.

“Hurtigere reaktionstid. Stor kundetilfredshed. Øget lønsomhed. 

ADDvisions rådgivning og totale løsning gav os markant bedre effektivitet”



ADDvision har en stor aktie i succesen 
og i at vi fastholder vores virksomheds 
placering i førerfeltet.



ADAX A/S er en tung international spiller på markedet for kvalitets- 
tasker med de to brands ADAX og ADAX cph. Fra hovedkvarteret 
og det centrale lager i Roskilde leverer virksomheden tasker til 
det meste af verden. ADAX agerer i en branche, der kræver interes-
sante, relevante varer på hylden hver dag. Overblik over salget, 
lynhurtige reaktioner og fejlfri leveringer er derfor virksomhedens 
livsnerve.

“Manuelle arbejdsgange er ikke længere en mulighed hos os. 
Vi kan ikke opfylde kundernes leveringskrav med papirbaserede 
arbejdsgange i forbindelse med salg, lager og vareforsendelse. 
Tidligere faxede sælgerne kun ordrer til hovedkontoret en gang 
om ugen, og der gik lang tid, før kunden fik varerne. Vi brugte 
også meget tid på manuel indtastning og på at rette de fejl, som 
nemt opstod som følge af dette”, fortæller direktør og ejer Helle 
Silfen, ADAX A/S

Procesudvikling. Understøttet af 
mobil stregkodebaseret løsning til 
både sælgere og lager
 
ADAX besluttede derfor at strømline de vitale processer – fra 
sælgerne fik ordrer hos kunderne, til lagerstyringen, plukning 
og afsendelse af varerne. 

“Processerne har udfordret både os og ADDvision. De har været 
meget kreative, og vi har fået masser af ny viden om, hvordan 
vi skal bruge vores Microsoft Dynamics C5 optimalt i forbindelse 
med vores salgs- og lagerprocesser, som er dem, der er strate-
gisk allervigtigst for os i dag. Vi har desuden fået god hjælp til at 
etablere den nødvendige disciplin omkring vores varenavne og 
varenumre, hvilket er en nødvendighed for at få stregkoderne til 
at fungere. Derudover er vi også blevet opmærksomme på en 
masse nye muligheder i Microsoft Dynamics C5, som vi med for-
del kan blive bedre til at udnytte. Så samtidig med at ADDvision 
har løst en række komplekse udfordringer i forbindelse med den 
faktiske opgave, stregkodeløsningen, har de også haft overskud 
til at rådgive og give os masser af ekstra værdifuld viden”, pointerer 
Helle Silfen.

”Og vi mærkede markante effektivitetsgevinster – i hele processen 
– på bare 2 måneder.”

”Kunderne ringede selv og fortalte, 
hvor meget gladere de var for levering 
og service. ”

ADAX’ eksisterende Microsoft Dynamics C5-system er udvidet 
med en mobil, stregkodebaseret tablet sælgerløsning og en 
stregkodebaseret lagerstyringsløsning fra ADDvision. De to 
systemer er leveret og integreret i en totalløsning af ADDvision. 

”ADDvision har en stor aktie i succesen og i at vi fastholder vores 
virksomheds placering i førerfeltet. Ude hos kunderne giver vores 
sælgere hurtig og effektiv service med mobiltelefoner og streg-
kodescannere – de giver svar med det samme på leveringstid og 
lagervarer, og får sendt ordrebekræftelsen til kunden. Leverings-
processen er altså i gang, før sælgeren går ud af døren. Vi kører 
nu med kaoslager, og lagermedarbejderne får udpeget den 
hurtigste plukkerute. Det har virkelig sat fart på vores leverings-
hastighed”, siger Helle Silfen.

“God service er vores vigtigste konkurrenceparameter. Totalløs-
ningen betyder, at vi er godt på vej mod pletfri service, og 
dermed også en styrket konkurrenceevne”.

Vi har også en lagerstyringsløsning, 
der matcher din virksomheds behov

ADDvision er en af Danmarks mest erfarne Microsoft Dynamics 
partnere indenfor online lagerstyringsløsninger til Microsoft 
Dynamics C5 og NAV. Alle vores løsninger har de funktioner, du kan 
forvente af en moderne, avanceret og brugervenlig lagerstyrings-
løsning i én og samme løsning.

En virksomhed, der er grundlagt på 
tasker i topkvalitet? 
Har kun tid til den rigtige IT-løsning 
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Intet IT-system er stærkere end 
den samarbejdspartner, der 
implementerer. Vi brugte en 
ekstern rådgiver til at hjælpe os 
med at vurdere og udvælge 
IT-samarbejdspartnere – og de 
pegede på ADDvision blandt 
alle de, vi undersøgte. Sam- 
arbejdet har kun bekræftet, 
at ADDvision har meget dybe 
kompetencer og stor forståelse 
for forretning og teknologi. 
Derfor skal de også stå for 
udrulningen af løsningen i 
Europa.

Helle Silfen, ADAX A/S

“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 grundpillerne 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.


