E-COMMERCE &
ORDER PICKING
customer case: POSTNORD LOGISTICS TPL AB

EFFEKTIVT ORDERPLOCK MED MANUELLA VAGNAR
Postnord Logistics TPL AB är störst i Sverige inom tredjepartslogistik och en betydande distributör på den omreglerade apoteksmarknaden i Sverige. Med manuella vagnar plockas cirka 100 000 orderrader per vecka. Den ständiga effektivitetshöjningen
beror till stor del på att Postnord Logistics TPL AB ligger i framkant med logistiklösningar för sitt orderplock och lager.

Förbättrad ergonomi
Idag är arbetet lätt för den som plockar
order. Inga lyft över axelhöjd, möjlighet att
fylla vagnen från två håll och att få med
sig maximalt antal order på en smidig
plockrunda.
Det har också samtidigt blivit enklare att
hålla rent och snyggt, eftersom tomemballage också får plats på vagnarna.

Helge Nyberg AB ser helheten
”Helge Nyberg säljer inte bara produkter,
utan jobbar aktivt med att utveckla helhetslösningar som passar vår verksamhet.
Vi gjorde en noggrann utvärdering av flera
leverantörer, där valet av Ergobjörnvagnar
från Helge Nyberg gav den bästa lösningen
för att möta våra kunders behov”, säger
Bengt Ydebäck, Logistikenhetschef.
”Vår personal uppskattar de nya vagnarna
som är smala, smidiga och lätthanterliga.

Personalen tar hand om en vagn i taget. Fyller upp, plockar och tömmer sedan vagnen vid ett rullband.

Framförallt så är det väldigt lätt att vända
med dem även på små ytor”, fortsätter
han.

Effektivt flöde
Produktionsplanerarna säkerställer att
systemet skapar så optimala plockorder
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som möjligt. En plockare hämtar ett antal
orderlistor, staplar backar på vagnen och
påbörjar orderplocket.
De olika produktkategorierna är förlagda i olika zoner. Vagnen töms sedan
vid ett rullband med direkt anslutning
till utlastningen, där backarna konsolideras till hela sändningar ut till respektive
butik. Genom användning av streckkodsläsare och interna kontroller säkerställs
kvaliteten i plocket och hela flödet är
kvalitetssäkrat.
Kraftigt ökad produktivitet
Produktiviteten har ökat märkbart sedan
man började använda Ergobjörnvagnarna.
”Det finns kontinuerligt behov av ökad
kapacitet och det är viktigt att hela tiden
upprätthålla en hög produktivitet”, säger
Bengt Ydebäck, Logistikenhetschef. Sortimentet ökar idag med cirka 100 artiklar i
veckan. Nu väntar nya logistikprojekt där
smart påfyllning av varor är nästa fokus.

Vagnen som är fullplockad, töms smidigt och ergonomiskt vid ett rullband som har direkt anslutning till
utlastningen.

För det mesta är det fullt av vagnar i gångarna.
En väl genomtänkt lagerlösning är avgörande.

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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service
& support

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.
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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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