EJNER HESSEL A/S FÅR SUPEREFFEKTIVT
VÆRKSTED VED BRUG AF LAGERROBOTTER

Ved at benytte lagerrobotter på værkstedet har Ejner Hessel
A/S fundet en løsning, hvor fordelene er videregivet til deres
kunder i form af bedre kommunikation mellem værksted og
reservedelsafdeling, et reduceret tidsforbrug og løsningen
sikrer endvidere 99,9% lagerkontrol og præcision.

MERE UDSTILLINGSPLADS
OG MINDRE LAGER
Lagerrobotterne har elimineret
behovet for gulvplads med 90%
sammenlignet med almindelige
systemer. Det betyder, at Ejner
Hessel A/S har kunne indfri deres
ambition om et 7000m2 stort
udstillingsområde.
En hurtig og effektiv kundeservice
har altid været en central
prioritering for Ejner Hessel A/S og
det har tidligere både været plads
og ressourcekrævende, at
opretholde den høje standard. En
stor kundegruppe kræver et stort
lager og stiller endnu større krav til
håndtering af reservedele. Med
lagerrobotterne har Ejner Hessel
A/S kunne løse både plads,
planlægnings- og
lagerstyringsudfordringer.
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INTELLIGENT INTEGRATION
GIVER ET SUPEREFFEKTIVT
VÆRKSTED

Indkøbschef hos Ejner Hessel A/S, Sandy
Falkenberg, fortæller:

”DEN SMARTE INTEGRATION MED
VORES DMS-SYSTEM GØR
ARBEJDET PÅ VÆRKSTEDET ENDNU
MERE EFFEKTIVT. ALLE PLANLAGTE
SERVICEJOBS KAN FORBEREDES
DAGEN FØR, SÅ RESERVEDELENE ER
KLAR, NÅR MEKANIKERNE SKAL
BRUGE DEM. KOMMER DER EN BIL
IND AKUT, REGISTRERER VI DEN I
AUTOLINE. BESTILLINGEN AF
RESERVEDELE SENDES
AUTOMATISK VIDERE TIL EFFISOFT,
SÅ LAGERET KAN PLUKKE DE
NØDVENDIGE RESERVEDELE TIL
VÆRKSTEDET. SYSTEMET ER
EFFEKTIVT OG GIVER EN KORT
RESPONSTID”

Lageret er blevet yderst komprimeret,
der er nu en hurtig tilgang til
produkterne og mekanikernes ventetid
mindskes. Plukningen af reservedelene
sker hurtigt og effektivt inde i
lagerrobotten, når bilen bliver tastet ind i
systemet og reservedelene står klar ved
liften, når mekanikerne skal bruge dem.
Det betyder også, at der er en markant
reducering af plukfejl og svind og
arbejdsmiljøet er forbedret ved at
eliminere anvendelsen af stiger og
mekanisk udstyr. Lagerrobotterne er
blevet integreret med Ejner Hessels DMS
system Autoline, hvilket betyder at der
kan planlægges reservedelsflow. Det
giver en nem adgang til de dele der skal
bruges og det sparer tid. Integrationen
har også givet bedre overblik over
lagerbeholdning, som giver en effektiv
statushåndtering og der kan bindes
færre dele på lageret, alt imens der ikke
bliver gået på kompromis med niveauet
af kundeservice.

VIL DU UDFORSKE DINE MULIGHEDER FOR AUTOMATISERING?

Kontakt os på:
+45 7199 4800 eller info@effimat.com
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