
 

 

Funktioner til lagerstyring 
Herunder kan du se en liste med funktioner, der anvendes for at holde styr på lageret og 
for at give dig et overblik over lagerets status. 
 

Dashboard med KPI overblik 

Som lageransvarlig har du brug for vigtige styringsværktøjer, som kan fortælle dig hvad der 
sker på lageret. Du skal have de vigtigste nøgletal. 

 

Flere lagre, bygninger og zoner 

Virksomhedens lagre angives i WMS7. Det er muligt at have flere lagre, som hver især er 
opdelt i bygninger og zoner. Dette kaldes lokationer. Hver lokation kan konfigureres til 
hvordan systemet skal håndtere det, f.eks. type, kapacitet og ABC kode. 

 

Lagerbeholdningsoverblik, optælling og genopfyldning 

Rullende status 
Du har altid et realtidsoverblik over lagerbeholdningen. Med planlagt optælling kan 
lagerchefen generere en række optællingsjob, som skal udføres med håndterminalerne. På 
den måde kan der laves rullende status, når der er ledig tid hos lagermedarbejderne. 
Operatørerne scanner lokation og varer, tæller beholdningen og evt. afvigelser registreres. 
Dato for sidste optælling registreres og kan anvendes til at dokumentere, hvornår lageret sidst 
er optalt. 

Optælling under pluk 
Der kan også vælges optælling under pluk. Dette kan sættes for udvalgte varegrupper, så 
disse tælles hver 10. dag, når antallet er under 5 stk. Under pluk vil operatøren blive bedt om 
at tælle det resterende antal på lokationen. Når optællingen gøres løbende, skal man ikke 
senere bruge tid på optællingsarbejde og lagerbeholdningen er altid troværdig. 

Beholdningsoversigt 
Beholdning er et antal ens varer placeret på samme palle eller på samme lokation. I 
beholdningsoversigten kan man overskue alle beholdninger, og se batch-numre, holdbarhed 
eller serienummer. Det er også her der er mulighed for sporing af en bestemt vare. 



 
 

 

Genopfyldningsjob 
Genopfyldning af plukkelokationer er baseret på konfiguration af max og minimum antal. 
Systemet foreslår en række genopfyldningsjob, som sættes i kø til håndterminalerne. 

 

Karantæne 

En beholdning kan låses, så den ikke kan plukkes, og leveres til en kunde. Det kan f.eks. være 
på grund af kvalitetskontrol. En beholdning som er låst, kan stå på hvilken som helst lokation. 

En lokation kan konfigureres til at være en karantæne-lokation. Hvis en vare placeres på denne 
lokation, sættes den i karantæne og kan således ikke plukkes, før den flyttes til en anden 
lokation. 

 

Flere ejere (3PL) 

Med 3PL modulet håndterer WMS7 en 3. parts logistikleverandørs behov for lagerstyring. 

– Flere kunders lagre i det samme system 
– Indkøb, salgsordre, produkter – alt opdelt pr. ejer/lagerkunde 
– Faktureringsgrundlag: Lagerleje og antal transaktioner 
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