
 

 

Inbound 
Herunder kan du se en liste med funktioner, der anvendes ved modtagelse af 
varer til lageret. 
 

Indkøbsordrer 

Med indkøbsordre-data fra ERP-systemet kender lageret til hvilke forsendelser der forventes 
modtaget på lageret i dag og i fremtiden. Man kan løbende se status på de enkelte 
indkøbsordrer og de tilhørende varelinjer. 

Det er muligt at ankomstregistrere en forsendelse og sidenhen varemodtage den. 

 

Modtagelse og indlagring 

Varemodtagelse er muligt med en PC – anvendes typisk ved en varemodtagelsesplads, hvor 
man registrerer varerne før indlagring. Varemodtagelse er også muligt med en håndterminal, 
hvilket gør det muligt nemt at registrere paller og evt. sætte varerne direkte på plads. 

1. Ordrenummer indtastes 
2. Varens stregkode scannes og antal angives. 
3. Afhængig af opsætning af varen registreres også batch-nummer, holdbarhed eller 
serienummer. 

Varer kan modtages med reference til en indkøbsordre eller helt uden, hvis man f.eks. 
modtager fra egen produktion. 

 

Returvarer 

Når en vare kommer retur fra en kunde, skal den registreres og placeres rette sted på lageret. 

For at lette behandlingen af returvarer kan ERP systemet give kunderne et returordrenummer, 
som lageret kan anvende til at håndtere returmodtagelsen. 

I systemet er der overblik over alle returordrer og deres status. 

 



 
 

 

Sporbarhed (Batch, holdbarhed og serienummer) 

Det er vigtigt at der holdes styr på varernes alder, så de ældste varer kommer først ud af 
lageret igen. Afhængigt af varetypen registreres batch-nummer og holdbarhed i forbindelse 
med varemodtagelse. 

Ved hjælp af diverse rapporter er det muligt, at finde varer som er udløbet eller tæt på udløb. 
Disse oplysninger opfylder myndighederne krav, og giver mulighed for sporbarhed. 

 

Mål og vægt på varerne 

Under modtagelsen af nye varer er det muligt at angive dimensionerne og vægten. Disse 
oplysninger gør det muligt for Tecsys WMS7 at beregne en forsendelses størrelse og vægt, 
samt at vælge hvordan forsendelses skal plukkes, pakkes og sendes (f.eks. som 2 kasser eller 
en samlet palle). 
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