Lager- og Logistikseminar
Optimer jeres lagerprocesser med en
Mobile WMS lagerscannerløsning
Microsoft Dynamics 365 Business Central | NAV | Finance and Operation | AX

Hvor og hvornår:
DGI Huset i Vejle
Den 8. september 2021
Kl. 12:30-15:30
Scandic i Glostrup
Den 9. september 2021
Kl. 12:30-15:30

Agenda:
12:30 - 13:00
13:00 - 13:05
13:05 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30

Registrering
Velkomst v/ CSO, Mari Lønstrup Lund, Tasklet Factory
Demo af Mobile WMS (inkl. Produktion og Montage)
Kaffe/Te/Kage - Look & Feel: Mød og få en snak med
specialister fra Honeywell, Zebra og Tasklet Factory
Produktpræsentation fra Honeywell og Zebra
Look & Feel: Mød og få en snak med specialister fra
Honeywell, Zebra og Tasklet Factory
Tak for i dag!

Gratis tilmelding på www.taskletfactory.com/da/tilmelding

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.
Microsoft
Dynamics

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 behovet 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 stregkodescannerløsning, der kan være
oppe og køre og klar til at teste på blot 2 arbejdsdage.

Praktisk information
Tilmelding
Tilmeld dig på:
taskletfactory.com/da/tilmelding
Der er et begrænset antal pladser, som fordeles 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
den 25. august. Vi forbeholder os retten til at opkræve et
no-show gebyr på 750 kr. ved manglende fremmøde.

Dato & sted
Seminaret afholdes:

Spørgsmål
Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen
til at kontakte CSO, Mari Lønstrup Lund på
+45 4250 1660 eller mll@taskletfactory.com

8. september kl. 12:30-15:30 hos DGI Huset, Vejle
9. september kl. 12:30-15:30 hos Scandic, Glostrup
Du vil få tilsendt yderligere information før seminaret.

Gratis tilmelding på: taskletfactory.com/da/tilmelding

