Lager- og Logistikseminar
Optimer Lagerprocesserne med en
Mobile WMS lagerscannerløsning
til Microsoft Dynamics
365BC/NAV og
365FO/AX
Hvor og hvornår:
•

Vejle den 11. september 2019
kl. 13:00-15:00

•

Glostrup den 12. september 2019
kl. 13:00-15:00

Agenda:
• Præsentation af Tasklet Factory v/Marianne Berg Eisenhardt (CCO)
- Hvorfor er Tasklet Factory den foretrukne WMS-leverandør?
• Demo af Mobile WMS lagerscannerløsning til Microsoft Dynamics 365BC/NAV
- Nye features som fx produktbilleder, linjestatus osv.
• Robotterne kommer - Introduktion af MIR200
- Mød den nye lagerrobot og oplev Mobile WMS til lagerrobotter.
• Præsentation af de førende lagerscannerleverandører Honeywell og Zebra
- Hvad anbefaler Tasklet Factory i forhold til ”end-of-life” af operativsystemet
Windows Embedded Handheld/Windows Mobile?
• Kundecase
- Hør hvilke fordele en kunde har oplevet med investeringen.

Gratis tilmelding på www.taskletfactory.com/da/tilmelding-til-seminar

Lager- og Logistikseminar
Fordelene ved Tasklet Factory’s Mobile WMS lagerscannerløsning:
Offline funktionalitet
De centrale arbejdsprocesser kan udføres uden netværksforbindelse.
Resultatet er en stabil løsning med stor ydeevne.
Integrerer til standard Microsoft Dynamics
Mobile WMS er 100% integreret med standard Microsoft Dynamics
365 Business Central/NAV og 365 for Finance and Operations/AX.
Vi understøtter både “On-Premise” og ”Cloud”.
Brugervenlig
Mobile WMS er designet med fokus på at minimere ”kliks” og
irrelevant information. Medarbejderen bruger minimal tid på
oplæring og lærer hurtigt at betjene den mobile enhed.
Nem at tilpasse
Standardfunktionerne dækker behovene hos de fleste virksomheder.
Mobile WMS er designet, så den nemt kan udvides med brugerdefinerede funktioner. Hvis virksomheden har behov for tilpassede
funktioner, foretages disse ændringer direkte i Microsoft Dynamics
365 Business Central/NAV og 365 for Finance and Operations/AX.
Installeret på to dage
Mobile WMS er en komplet stregkode-scanner-løsning, der kan være
oppe og køre og klar til at teste på blot 2 arbejdsdage.

Praktisk information
Tilmelding
Tilmeld dig på:
www.taskletfactory.com/da/tilmelding-til-seminar.
Der er begrænset antal pladser efter først-til-mølle.
Max 2 pladser pr. virksomhed. Husk at vælge om du
ønsker at deltage i Vejle eller Glostrup.

Pris og Afbud
Det er gratis at deltage. Sidste frist for tilmelding er
fredag den 23. august. Vi forbeholder os retten til at
opkræve et no-show gebyr på 500 kr. ved manglende
fremmøde.

Dato & sted
Seminaret afholdes:
• 11. september kl. 13:00-15:00 hos DGI Huset, Vejle
• 12. september kl. 13:00-15:00 hos Scandic, Glostrup

Spørgsmål
Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen
til at kontakte CCO Marianne Berg Eisenhardt på
+45 4082 1227 eller mbe@taskletfactory.com

Du vil få tilsendt yderligere information før seminaret.

Gratis tilmelding på www.taskletfactory.com/da/tilmelding-til-seminar

