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Stor industrikunde  
vælger Solar Kemikoncept
Solar har udviklet et skræddersyet kemikoncept med miljøvenligt sortiment,  
lovpligtig dokumentation og en effektiv ordre- og lagerløsning til stor landsdækkende 
industrikunde. Kemikonceptet er resultatet af et succesfuldt samarbejde mellem 
Industrisalg og Værktøj & Befæstelse-specialsalg hos Solar.

De stigende lovkrav til håndtering, opbevaring og dokumentation af kemiprodukter  
er ofte en kompleks opgave for mange virksomheder. Et helt nyt kemikoncept er ved 
at blive implementeret hos en af Solars store landsdækkende industrikunder.

Da Solars industrikunde tidligere købte deres kemiprodukter fra forskellige 
leverandører, betød det, at de skulle afsætte mange ressourcer til uddannelse  
af egne medarbejdere og til håndtering af kemi og lovpligtig dokumentation.  
Kunden brugte desuden unødvendigt meget tid på indkøb og fakturering, så de  
var derfor interesserede i at samle købet af kemiprodukter hos kun én leverandør.

Skræddersyet kemiløsning med Smart Supply-løsning
Salgschefen hos Solar Industri Jesper Vesti Jensen tog straks 
kontakt til sine kollegaer hos Værktøj & Befæstelse-specialsalg, 
der netop er ansvarlig for disse specialprodukter, også kendt 
som C-artikler hos Solar.
Solar samlede de relevante kompetencer og fik hurtigt udviklet 
et kemikoncept med dokumenthåndtering, nyt miljøvenligt 
sortiment og en Smart Supply-løsning med en effektiv og 
overskuelig lagerløsning. Kemikonceptet blev præsenteret for 
kunden i konkurrence med tre andre leverandører.

Salgsingeniør Mads Hjortlund, Værktøj & Befæstelse-specialsalg 
hos Solar Danmark A/S, har den daglige kontakt med kunden: “ Kunden valgte Solar, fordi vi kunne tilbyde et 
skræddersyet koncept, der netop løste virksom- 
hedens behov for ensartethed på alle deres  
lokationer, samt at vi havde en professionel  
løsning til dokumenthåndtering

Sortiment og dokumentation til fire lokationer samles i digital løsning
Solar har i de seneste måneder arbejdet intenst på at implementere det nye kemikoncept, 
der bl.a. omfatter konvertering af produkter til et mere miljørigtigt sortiment, der også 
tilgodeser medarbejdernes sikkerhed, dokumenthåndtering, effektive bestillingsrutiner 
og natlevering. Solar leverer kemiprodukter til fire forskellige lokationer hos kunden, og 
sortimentet er forskelligt fra lokation til lokation.
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Solar udvikler specialløsninger til kemiprodukter 
der matcher kundens behov. I salgsafdelingen for 
Værktøj & Befæstelse-specialsalg har Solar samlet 
specialkompetencer. Her kan vi udvikle forskellige Smart 
Supply-løsninger, der sikrer en overskuelig og struktureret 
lagerløsning af C-artikler. Varerne skal altid være på 
lager, og kunden behøver kun at samarbejde med én 
leverandør til håndtering af kemiprocedurer, undervisning 
og sammensætning af kemisortiment.

Solar Kemikoncept indeholder følgende: 

• Udarbejdelse af kemianalyse.
• Definering af sortiment med fokus på sikkerhed og miljø, hvor ikke mindst  

”Less is More”.
• Personlige værnemidler defineres ift. korrekt anvendelse og sikkerhed.
• Smart Supply løsning skræddersyet til alle kundens lokationer (kemiskab, reol 

eller vogn).
• Kemisk risikovurdering (kemisk APV).
• Undervisning i håndtering og brug af kemiprodukter samt lovgivning.
• Udarbejder ensartet dokumenthåndtering på tværs af lokationer og afdelinger.
• Effektiv distribution og natlevering.
• Effektive digitale løsninger til ordre, fakturering og dokumentation i Solar 

Webshop.
• Indkøb og levering sammen med øvrige varer fra Solar.

I dag bruger vores kunder IT-værktøjer i stort set alle processer. 
Når der skal fyldes op med nye kemiprodukter på lagerhylderne, 
scanner lagermedarbejderen stregkoden på emballagen direkte 
ind i Solar Webshop App’en og genbestiller nye produkter. 
Det samme gør sig gældende for håndtering af de forskellige 
dokumenter, der skal følge med produktet. Alle dokumenter pr. 
lokation er samlet i kundens digitale mappe i Solar Webshop, så 
medarbejderen nemt og hurtigt kan hente vigtig dokumentation 
og information om håndtering af kemiprodukterne.

“

“

Mads Hjortlund:

Salgsdirektør Brian Simonsen hos Værktøj & Befæstelse-specialsalg:

Med de gode erfaringer fra denne specialløsning, kan 
vi i fremtiden levere skræddersyede kemiløsninger med 
udgangspunkt i en Smart Supply Løsning til håndtering af 
kemi og kemidokumentation, der matcher vores kunders 
ønsker og behov


