
App til mobile operationer i  
fabrikken og lageret
   

ScanPlant NG Mobility

ScanPlant NG Mobility er en mobil, enkel og fleksibel app-løsning til håndtering af alle transaktioner  
– fra produktion og lager til ordrepluk, læsning og forsendelse – så operatøren kan registrere alle bevægelser 
on-site, lige der hvor varerne er placeret.

 

FULD MOBILITET 
PAPIRLØST DRIFT
TOTALT OVERBLIK

 



Mobil, fleksibel og effektiv app

ScanPlant Mobility er et effektivt redskab til opgaver som:

• Forbrugsregistrering til produktion

• Registrering til-og-fra lageret

• Bevægelser internt på lageret

• Check og styring af lagerbeholdning 

• Pluk til ordrer  

• Forsendelse og læsning

Total mobilitet 
ScanPlant NG Mobility kører på håndholdte terminaler og kan 
anvendes hvorsomhelst - man er ikke bundet til et fast skrivebord. 
Operatøren scanner varer der, hvor de er, så de kan spores, hvis de 
flyttes til en anden placering. Alle bevægelser kan registreres og 
lagres i skyen, så man undgår fejlplacering eller forsvundne varer.

 
Flere stærke funktioner
• ScanPlant Mobility benytter Android-baseret terminal og  
    erstatter Windows terminaler. Microsoft har stoppet Windows  
    support Feb. 2020

• Man kan følge en ordre hele vejen til levering blot ved brug  
    af en håndholdt terminal

• Man kan sortere sin lagerbeholdning ud fra forskellige  
    metoder, herunder FIFO

• Systemet giver komplet sporbarhed, hvis man anvender  
    ScanPlant i andre produktionsafsnit

Reducer spildtid
ScanPlant Mobilitys design er letforståeligt og brugervenligt.  
Operatøren er hurtigt i gang med at anvende systemet, da 
oplæring tager ganske kort tid. Den papirløse brug reducerer 
også arbejdstid, da alle data er tilgængelige online – ingen grund 
til at printe dokumenter og håndtere dem manuelt. 
 

Papirløs drift - bedre for miljøet
Med ScanPlant Mobility kan man operere fuldkommen papirløst. 
Operatøren kan sende ordrebekræftelser, følgesedler osv. med 
et enkelt tryk på en knap. Pluklisterne kan også vises direkte på 
terminalen, så man ikke behøver en udprintet/fysisk liste.  
Fra terminalen kan operatøren dog godt printe etiketter ud til 
forsendelserne.  
 

Online-integration
De håndholdte terminaler kommunikerer online til ScanPlant- 
systemet via et WiFi-netværk. Nogle af softwarens funktioner 
fungerer sågar, hvis terminalen ikke har adgang  til WiFi. 
 

Standard-app
ScanPlant NG Mobility er en standard app til Android-baserede 
mobile computere (forstærket til industribrug), som i drift er de 
ligesom almindelige smartphones. Appen fungerer også på  
Honeywell Mobile Computers samt på tablets og truckterminaler.

ScanPlant NG Mobility er en intelligent app-løsning til håndtering af alle transaktioner  
- fra forbrugsregistrering til produktion, lager til ordrepluk, læsning og forsendelse.

ScanPlant NG Mobility holder styr på  
alle vare-transaktioner og giver samtidig  
operatøren total mobilitet.

Systemet har komplet online integration  
og papirløse funktioner – det sikrer  
dataregistrering i realtid, eliminerer  
tidskrævende papirarbejde og sikrer  
gennemsigtighed i alle transaktioner. 

Med denne løsning kan operatøren  
registrere on-site, hvor varerne er  
placeret – på lageret, i pakkeriet eller  
forsendelsen. 

SMART APP
ScanPlant NG Mobility er  

en intelligent app-løsning til  
håndtering af alle transaktioner  

– fra produktion og lager  
til ordrepluk, læsning  

og forsendelse.

Lagerstyring
Når varerne er mærket med stregkode, registrerer operatøren lagertilgang af de nye 
varer i ScanPlant Mobility ved at scanne stregkoden. Nu viser varerne sig i ScanPlants 
lagerrapport.
ScanPlant Mobility håndterer også flytning af varer fra en lagerlokation til en anden 
– f.eks. fra et hovedlager til produktionen eller omvendt. Lagerbevægelser kan 
også vises fra produktionsgulvet til en specifik lagerlokation eller endda en specifik 
lagerhylde.

Check af lagerbeholdning 
Lageret opdeles ofte i forskellige afdelinger med underlokationer. Med ScanPlant er 
det let at udføre regelmæssig kontrol og gennemgang af lagerbeholdning,  
da styringen kan håndteres separat for hver lokation. Varerne på den valgte lokation 
scannes – og hvis der er forskelle, kan lageret justeres automatisk. Afvigelserne  
bliver rapporteret.

 
 
 

Læsning
Ordrer, der allerede er pakket og registreret til salgsordrer, kan scannes til en specifikt 
vareforsendelse. På den måde har den lastbil, der transporterer varerne, fuld  
dokumentation på, hvilke ordrer der indgår. Det er også muligt at registrere flere 
lastbiler, hvis forsendelsen fordeles over flere læs. Oplysningerne er ofte vigtige for 
de kunder, der eksporterer, så de kan holde øje med ordrer og forsendelser. 
 

Ordrepluk og shipping
ScanPlant Mobility håndterer også pluk af varer på  
lageret til salgsordrer. På håndterminalen vises de 
åbne salgsordrer til operatøren i en elektronisk  
plukliste. Når operatøren har valgt en salgsordre,  
er terminalen klar til at scanne ID-stregkoden på 
varerne. De bliver så registreret til salgsordren og 
derefter eksporteret, klar til ekstern fakturering.  
ScanPlant Mobility sikrer også, at de korrekte varer 
plukkes og scannes til den valgte ordre. Så man  
undgår fejlpluk og forsendelser af forkerte varer  
til kunden.  
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Markedsledende leverandør
Scanvaegt Systems A/S er en dansk-ejet virksomhed, der blev etableret i 1932. Vi udvikler, 
producerer og forhandler vejesystemer, etiketteringsløsninger og inspektionsudstyr samt 
tilhørende IT-systemer og sporingsløsninger.
Scanvaegt Systems A/S beskæftiger ca. 200 medarbejdere og har hovedkontor beliggende i Århus,
salgs- og servicenet i Danmark, datterselskaber i Norge, Sverige, Tyskland og Polen samt forhandlere
i en række andre lande.

Den komplette samarbejdspartner
Service og support er vigtige faktorer i enhver fremstillingsvirksomhed og nøgleord for os.  
Derfor stiller vi omfattende service- og support-ydelser i form af forebyggende vedligeholdelses-
aftaler, uddannelse og instruktion, installation, reservedele, hotline support, software service og 
verifikation, til rådighed for vores kunder i hele landet.

Scanvaegt Systems A/S  •  Johann Gutenbergs Vej 5-9  •  8200 Århus N  •  Danmark  •  info@scanvaegt.dk  •  Tel. +45 8678 5500
scanvaegt.dk


