
Smart Supply | Kanban
- En effektiv lagerløsning 
Med Smart Supply | Kanban kan du nedbringe antallet af bestill-
inger med op til 50 procent og derved også få færre fakturaer. 
Antallet af varer bliver typisk mindsket, og du slipper for at løbe  
tør for det vigtigste. Økonomisk er det en fordel – du kan nemlig 
reducere lageret i kroner med helt op til 30 procent.  



MED EN ENKLERE LAGERLØSNING KAN DU SPARE BÅDE TID OG PENGE. 
KOM GODT I GANG MED DENNE GUIDE. 

Smart Supply | Kanban er en overskuelig lagerløsning, som skaber overblik  
og frigiver tid. Det foregår på den måde, at stregkoden på kassen scannes når  be-
holdningen er under minimum, eller kassen er tom, og Solar får så besked om, at 
det er tid til nye varer. Vi sender dig varerne samt en mand til at fylde op. 

Opstartsmøde: Solar tager et møde 
med dig og din virksomhed, hvor vi 
med detaljeret planlægning får klarlagt, 
hvordan vi bedst muligt hjælper jer med 
lageret. 

Varesortiment: I fællesskab ser vi på, 
hvilke varer I har på lager, hvad der skal 
forblive, om I skal have nye produkter 
på hylderne, og om I har varer fra en 
anden leverandør, der nu giver fordele 
for jer at flytte til Solar.   

Oprydning: Et nyt lagersystem fra  
Solar skal skabe overblik. Derfor er 
oprydning en del af arbejdet.  

SÅDAN KOMMER DU 

I GANG



ALTID PÅ LAGER
Fra vores kunder ved vi, at der  

typisk bliver brugt mellem to og  
fire timer dagligt på bestilling og 
modtagelse af varer. Men vi ved 
også, at de opgaver nærmest 
forsvinder med en Smart Supply | 
Kanban løsning fra os. Med Smart 
Supply | Kanban er varerne altid  
på lager. Det er din sikkerhed for,  
at ventetiden ikke bliver dyr. 

FØR EFTER

I samarbejde med Solar får I samlet 
varerne i grupper, rykket rundt og får 
skabt orden. 

Opbygning: Så begynder arbejdet med 
at få opsat nye hylder og reoler, som 
skal indeholde kasser med jeres varer. 
Der bliver samlet kasser, fyldt varer i, 
lavet labels og sat på plads. 

Implementering: Jeres nye lager fra  
Solar står klar. Solar kommer på besøg 
for at genbestille varer for jer og fylde 
hylderne op. Det eneste, I nu skal  
koncentrere jer om er arbejdet hos  
kunderne.  



Nye regler - sådan forholder du dig

Er Smart Supply | Kanban også interessant for dig? 

Så lad os tale om mulighederne for dig og din virksomhed. 
Du kan enten tage fat i din Solar-sælger eller sende os en 
mail på kundelogistik@solar.dk 


