E-COMMERCE &
ORDER PICKING
customer case: ORIOLA AB

STORA VINSTER med ergonomiska plockvagnar
Oriola AB är en av de ledande läkemedelsdistributörerna i Norden och östra Europa. I mer
än hundra år har Oriola funnits på marknaden inom välbefinnande och sjukvård.

Från att ha plockat varor efter plocklistor
till små vagnar har man nu gått över till att
scanna varorna och till vagnar anpassade
efter verksamheten och personalens välbefinnande.
– Vi insåg att vi måste göra något nytt,
berättar Jonas Helfridsson, logistikchef
på Oriola AB. Vi har under de senaste åren
plockat efter plocklistor i pappersform till

mindre vagnar. Det har tagit tid och innebär en kvalitetsbrist som är oacceptabel
inom läkemedelsbranschen.
Designade funktionell vagn
Helge Nyberg i Ulricehamn kontaktades och
fick en kravspecifikation. De kom direkt och
blev på plats förevisade problemen med de
gamla vagnarna samt de prototyper som
Oriola hade sett nere i Europa, men som
visade sig vara för breda och klumpiga.
Helge Nyberg designade en vagn som
fungerar som en byrå med utdragbara
plocklådor, vilket resulterat i tre olika typer
av vagnar, med tre olika plockalternativ, sex,
nio eller tolv lådor. Vagnen är även designad
så att den möjliggör en lätt styrning även om
lasten är tung.

Målsättningen var att införa mängdplock och kunna hantera
flera order samtidigt från att bara ha kunnat hantera två i
genomsnitt.

I projektgruppen för framtagning av
vagnarna har en ergonom, sjukgymnast och
skyddsombud ingått. Det har resulterat i

”Att ha en frisk personal är grunden i alla verksamheter. Varje
person har ett eget ansvar, men vi anser att vi från företaget
måste ge de rätta grundförutsättningarna för att personalen ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Här är en
ergonomiskt utformad vagn en viktig del” - Jonas Helfridsson,
logistikchef på Oriola AB
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vagnar i anpassad höjd, försedda med
lådstopp. En stabil fotpall och en stege är
integrerade med vagnarna för att medarbetarna lätt ska kunna nå de högsta
hyllorna. En bromsfunktion fyller en funktion
då vagnarna är mycket lättrullade.
Plockare slipper att köa
– Från att ha haft personliga vagnar har vi
gått över till allmänna vagnar, där det bara
är ipaden som är personlig. Det krävs en
viss anpassning och förändring tar tid. Men
nu vill ingen i personalen gå tillbaka till det
gamla systemet, säger Jonas Helfridsson.
Konceptet bygger på Lean-programmet. En
person förbereder vagnarna och en person
lastar av vagnarna. Det innebär att inga köer
uppstår. Plockaren kan efter att ha lämnat av
sin vagn, ta sin ipad och sin scanner och går
vidare till en nyladdad vagn.

Tre olika vagnar har designats med tre olika plockalternativ, sex, nio eller tolv lådor/backar. Varje vagn har en stege/pall integrerad i
vagnen. Sophållarna hänger utanför vagnen och töms efter varje plockrunda. De lättrullande vagnarna är också försedda med en
fotbroms.

– Vi har vunnit extremt mycket tid. En
person plockar i dag med de nya vagnarna
nära dubbelt så mycket och felplocken har i
princip eliminerats, säger Jonas Helfridsson.

Koncept för många områden
Utifrån över 50 års samlad erfarenhet och kunskap om våra kunders behov har vi specialiserat oss inom ett antal områden.
På så vis kan vi erbjuda de mest optimala lösningarna, den bästa servicen och det tryggaste samarbetet.
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Helge Nyberg verkar inom både lätt och tung
industri. Vi har industriella lösningar för hela
det genomgående materialflödet.

Vi har med vår långa historia och geografiska placering
i ett område med mycket postorder och logistik- och
lagerverksamhet, unik kunskap och erfarenhet kring
orderplockande och tredjepartslogistik.
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Fordonsindustrin är den bransch i vilken utvecklingen
av smart logistik kanske nått längst. Lösningar från
Helge Nyberg är en del av utvecklingen.
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Våra truck- och vagnslösningar är inte bara perfekta
för transporter av bagage eller material på exempelvis
flygplatser och mässor. Lika ofta används våra
lösningar som rullande servicekontor av tekniker och
installatörer på industrier och andra ställen.

Tel +46 321 263 00
Fax +46 321 263 01

info@helge-nyberg.com
www.helge-nyberg.com

Health care
& hospital
Alla branscher har olika krav och specifikationer på
material och arbetsredskap. Sjukvårdens strikt reglerade verksamhet har givetvis vissa speciella krav.
Dem kan vi tillgodose.

Lean Solutions
Som specialister hjälper vi dig gärna att utveckla den
resurssnålaste och mest värdeskapande lösningen för
din materialhantering – rätt material, på rätt plats
vid rätt tid.
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