Trådløst lager ved Carletti
Carletti A/S forbedrer sporbarhed med trådløst
plukkesystem på lageret
Carletti har med implementeringen af deres Dynamics AX fået
etableret et lokations- og kaos-lagersystem til styring af det nye 2000
m2 store højlager på fabrikken i Skødstrup. Man har valgt at styrke
systemet ved implementering af et trådløst salgsordreplukkesystem
for at imødekomme de stadigt stigende krav kunderne stiller til
sporbarhed. Kolofon linie 3
Kolofon
linie 4
Carletti er en 100% dansk ejet producent
Afskaffelsen af de efterfølaf chokolade- og sukkervarer. Virkgende papirprocesser, betysomheden har eksisteret siden 1918 og
der desuden at lagerstyer i dag placeret i Skødstrup nord for
Århus. Carletti producerer og sælger et
ringen er blevet forbedret.
bredt produktprogram til forbrugere
Registreringsfejl på lageret er
primært i Danmark og Nordeuropa,
blevet reduceret og lagerligesom Carletti også har et bredt
beholdninger er blevet mere
produktsortiment til industriel anpræcise som følge af den
vendelse i kage-, småkage-, is- og mejeriindustrien. Dette sker i samarbejde med
forbedrede realtid.
datterselskaberne Dansk Chokoladefabrik og ASM Foods i Sverige.

Elektronisk sporing
– større tryghed
Carletti havde i forvejen et meget
udbygget sporingssystem, der levede op
til lovgivningens krav, men med det nye
system kan man give kunderne en større
garanti for, at plukning af varer lever op
til forventningerne og de indgåede
aftaler om restholdbarhed. En kontrol
der før skete manuelt, og som i dag sker
med langt større sikkerhed til fordel for
både kunde og Carletti.
Løsningen er en integreret del af
Carletti’s Axapta og alle plukninger sker

IT-Chef Lasse Rydder

således online ved scanning af de paller
der leveres til den enkelte kunde.
Plukningen sker med registrering af
sporbarhedsoplysninger, der gemmes
elektronisk. Løsningen har givet Carletti
mulighed for at reagere mere præcist og
hurtigt over for kunder og leverandører,
hvis uheldet skulle være ude. Resultatet
har været større tryghed hos Carletti og
hos deres kunder.

Ukompliceret integration giver
lave omkostninger
”Systemate A/S havde den rette løsning
og den tekniske såvel som konsulentmæssige kompetence, som vi forlangte
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diverse EDI dokumenter i takt
med, at behovet måtte opstå.
Samtidig har vi mulighed for at

af en leverandør til et sådant projekt”,
oplyser IT-chef Lasse Rydder, der
fortsætter ”det var helt afgørende, at
løsningen kører online, og at udviklingen
er sket på en Axapta-platform. Implementeringsomkostningerne og fremtidig vedligeholdelse har været lave på
grund af den ukomplicerede integration”.
Carletti har med de positive erfaringer
fra dette projekt valgt at udvide den
trådløse lagerfunktion til også at
omfatte funktionerne ’Indlagring af
produceret vare’ og ’Udlevering til
produktionsordre’. I første omgang sker
dette i forbindelse med sampakning på
lageret. Løsningen bliver integreret med
det nuværende mærkningssystem, så
udskrift af etiketter sker direkte med
mulighed for opsætning af vareindividuelle etiketter.
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