
VIPP casestory:

Online Lagerstyringsløsning

ADDvision har leveret en online lagerstyringsløsning, der lader alle finde deres 

tempo i en omvæltende proces. Løsningen giver samtidig højere volumen på 

vareflow uden flere ansatte, og med en fejlprocent på omkring 1.



Vi er mennesker, der arbejder sammen. 
På lageret, hos leverandøren, 
alle steder. 



Ann-Sofie Rex, IT & Ecommerce Manager hos Vipp, fortæller:
“Da vi hos Vipp alligevel skulle opgradere vores ERP-løsning til 
Microsoft Dynamics NAV, inkluderede vi i samme forbindelse 
optimering af vores warehouse management. Naturligvis un-
dersøgte vi en del udbydere, og ADDvision vandt på at have det 
mest enkle og standardiserede stykke software. Det fungerer 
som et plugin direkte i vores motorrum.”

Fokus: 100% trimmet. Ingen fejlkilder.
 
“Vipp i Danmark er et knudepunkt. Som virksomhed har vi en for-
holdsvis stor distribution til hele Europa og fjernmarkederne, og vi 
leverer også til vores lager i USA. Vi har en webshop, forhandlere, 
et kontraktmarked og desuden egen butik. Vores lager ser-
vicerer alle – lige fra den private forbruger, der køber en enkelt 
pedalspand, til alle forhandlere i hele Europa, og distribution til 
fjernmarkederne.

Det er vigtigt, at det er 100% trimmet og at der ikke er nogen 
fejlkilder.

Vi kører hardcore LEAN strategi i alle dele af forretningen, og især 
på lageret. Her gør vi meget for at standardisere og effektivisere 
processerne – og det er en kontinuerlig optimeringsopgave, 
som den nye lagerstyring hjælper os med.”

Trådløse scannere effektiviserer på 
lageret. Bedre overblik, skarpere 
kvalitetskontrol.

“Vi har selvfølgelig haft scannere før, men ikke nogen som var 
mobile. De nye scannere har vist sig at være virkeligt gode til at 
effektivisere arbejdsgangene på vores lager. Det giver eksempel-
vis en masse fordele i vores varemodtagelse. Vi har en omhyg-
gelig kvalitetskontrol af varerne i modtagelsen, hvor alle nye varer 
inspiceres, inden de sendes videre til pluklager. Den opgave gør 
de mobile scannere meget nemmere. Det betyder også, at vi 
har en bedre fleksibilitet og nemmere omgang med varerne i 
forhold til deres placering fysisk, såvel som i ERP systemet.

Vi har ikke målt effektiviteten af den nye lagerstyringsløsning 
endnu, men vi kan allerede se forbedringen på en noget højere 
volumen på vores vareflow. Endda uden at vi har været nødt til at 
ansætte flere. Og med et højt kvalitetsniveau: vi tracker i forhold 
til fejl og svind, og er stolte af vores meget lille fejlprocent på 
omkring 1 procent.”

Vi er mennesker, der arbejder sammen. 
På lageret, hos leverandøren, alle 
steder.

“Sådan en proces med optimering, LEAN-strategi, nye systemer, 
nye workflows – det er noget af en psykologisk omvæltning. Jeg 
sammenligner det lidt med sliddet på et parforhold, i processen 
når man bygger hus eller renoverer sammen. Det er helt naturligt, 
at man både glæder sig til forandringer, og samtidigt gerne vil 
have roen ved, at tingene er, som de plejer. Derfor startede vi 
processen meget tidligt, og har lagt den i nogle faser, så til-
vænningen bliver til at overskue. Vi udvikler stadig på løsningen 
sammen med ADDvision. Vi har med vilje ikke kørt fuldt på og 
bygger i stedet løbende på med funktioner. Det betyder, at mine 
kolleger på lageret er rigtigt glade og kan se, hvor meget online 
lagerstyring giver mening i forhold til fx at eliminere fejlkilder. Det 
gør det også nemmere for en afløser at træde ind og hjælpe til. 
Vi skal ikke have returløb i vores vareflow, vi vil hellere investere i 
at gøre det rigtigt første gang.

Samarbejdet med ADDvision har også fungeret godt og men-
neskeligt. Vi har haft vores udfordringer, kampe og uenigheder.. 
sådan er et forløb, og de er heldigvis ikke bare ja-sigere. Det 
vigtigste for mig som kunde er, også at blive udfordret af vores 
leverandører, især på nytænkning af vores processer. Og jeg 
synes, at de er ”på”. Når vi har haft nogle kritiske fejl – så har de 
prioriteret os, og fået det løst. I hele implementeringsforløbet, og 
efterfølgende, har de grebet de bolde, vi kaster efter og er løbet 
i mål med dem.

Vi har også en lagerstyringsløsning, 
der matcher din virksomheds behov

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

Vipp vil have så få fejl som muligt. 
Så lidt spild som muligt. 



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.
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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.

“


