RAIS A/S
RAIS ruster sig til fremtidens logistiske udfordringer med
omorganisering af lageret og nyt WMS system.
RAIS A/S beskæftiger i dag 90 medarbejdere indenfor udvikling,
design, og produktion af brændeovne, indsatse, tilbehør og udendørs
brændeovne. Op mod 90% af produktionen går til Vesteuropa og USA.
Produktion og distribution til hele verdenen foregår med udgangspunkt i Frederikshavn. Man fokuserer på konstant udvikling og
kvalitet uden kompromisser. Det giver eksklusive og iøjnefaldende
løsninger, der ikke fås andre steder.
I 2014 valgte Rais at lave om på deres
indretning på lageret for at minimere
varetransporterne i plukområdet, og
ved samme lejlighed indføre nyt WMS
pluk- og forsendelsessystem.
Målsætningerne var flere:
Bedre visuelt overblik på lageret

Fjerne dobbelt-kontroller

Minimere pluktiden

Effektivisere forsendelsens hånd
tering mod transportøren
Uafhængighed af transportør valg

Simplere brugergrænseflade for

lagerpersonalet
Løsningen blev valget af et add-on
modul til Dynamics AX fra Systemate
A/S, sammen med en integreret fragtløsning fra Consignor. På truck terminalerne valgte man Windows Surface PC
med tilhørende BlueTooth håndscanner
og label-printere fra Sato/Zebra.

Brugergrænsefladen har været utroligt nem for personalet, at tilpasse sig, og pluk
og fragthåndteringen sker nu
i en samplet proces i stedet
for som før i flere selvstændige processer.

helt så simpelt, som vi havde håbet
omend nemmere end tidligere, oplyser
Anders Kajgaard.

Anders Kajgaard, Fabrikschef RAIS A/S

I starten af projektet har man haft lidt
manglende dækninger flere steder i
fabrikken, som har givet udfald og
udfordringer, men det har man selv
kunnet løse.

Erfaringerne med systemet og succesen
skal følges op og man har ambitioner fra
økonomi om at få tage mærkat-optællingssystemet i brug og få kikket på indmeldingen af færdigvarer i produktionen, oplyser Regnskabschef Jens
Johansen.

Man regnede også med at kunne gøre
sig 100% uafhængig af transportører og
kunne vælge disse efterhånden som
forsendelsesmønstre ændrede sig og
transportørernes prisstrukturer ændrer
sig, men det har vi måtte sande ikke er

Der sker i forvejen en kvalitetskontrol og
registrering i produktionen hvor ovnene
på samme tid passende kan blive lagt på
lager, siger Anders Kajgaard.

Man har opnået flere forbedringer med
den nye struktur og systemer, men der
har også været udfordringer undervejs,
oplyser fabrikschef, Anders Kajgaard. På
den positive side har man opnået at
reducere pluktiden på lageret med 30%
og man har haft en meget kort indkøringsperiode på projektet på under 6
måneder.
Systemate A/S | Indkildevej 6E | 9210 Aalborg SØ
Tlf. +45 9631 4444 | www.systemate.dk

