
DELFI MOBILE
WAREHOUSE
Få overblik over lagerstyringen
– og spar både tid og penge
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HARDWARE & 
ACCESSORIES:

LAGERSTATUS/OPTÆLLING
Med et modul til lagerstatus opnår du en 
nem og eff ektiv lageroptælling – og får 
samtidig fuldstændig kontrol over dine 
varer.

VAREPLUK
Varepluk er med til at nedbringe antallet 
af fejl når der skal plukkes varer. Der-
udover hjælper dette modul personalet 
med at registrere det nøjagtige varepluk 
til det korrekte ordrenummer.

VAREFLYT
Varefl yt er et modul, der kan styre va-
rernes placering - uanset om du blot 
fl ytter dem fra en lokation til en anden 
eller til en dedikeret “pakke / fl yttezone”. 
Modulet kan også bruges til at optimere 
varestrømmen i din virksomhed.

VAREMODTAGELSE
Få bedre overblik med et lagermodul 
til håndtering af indkomne varer. Dette 
modul er med til at sikre den nødven-
dige registrering og korrekt placering af 
varer på lageret.

 Vand- og 
støvafvisende

 Multifunktionel
og robust

 Android zero-touch 
udrulning via Delfi 

 Indbygget 1D/2D
scanner

 Trådløs eff ektivitet 
via 4G LTE og 
Bluetooth

 4.3" farve display 
med god synlighed

 Kan bruges med 
handsker

 Højtopløseligt 13MP 
kamera til skarpt foto

ET UDVALG AF VORES PDA'ER:

 Vi leverer også den nødvendige 
hardware til lagerstyring

 Vi samarbejder med de førende 
producenter af håndterminaler 
og PDA’er

 Delfi  Mobile Warehouse kan in-
stalleres på enhver Delfi -certifi -
ceret PDA

Der er intet behov for middel-
ware software. Al data afleveres 
online til en FTP server i CSV/
XML filer. Kommunikér via: 

 Ethernet via cradle

 Trådløst via WiFi

 GSM

KOMMUNIKATION
MED DIT SYSTEM

Løsningen er abonnements-
baseret. Når man abonnerer 
på Delfi  Mobile Warehouse 
løsningen, får man brugsret til 
vores lagermodul, der indehol-
der de mest gængse funktioner til 
vareregistrering. Samtidig er man 
sikret den nødvendige support og 
vedligeholdelse af løsningen.

HVORDAN 
FUNGERER DET?

 Øger eff ektiviteten på dit lager 
med digitale processer

 Reducerer tidskrævende og 
manuelt arbejde

 Giver hurtigere arbejdsproces-
ser og sparer tid

 Giver den nødvendige regi-
strering af varer

FORDELE VED 
LØSNINGEN

DELFI MOBILE WAREHOUSE
– EN ENKEL OG EFFEKTIV LAGERLØSNING TIL DIG OG DIN VIRKSOMHED

Læs mere på www.delfi.com

Få mere tid på lageret med Delfi  Mobile Warehouse - en fremtidssikker 
lagerløsning, der giver dig fuld kontrol over dine varer mens du sparer 
både tid og penge. 

Vi har anvendt vores mere end 30 års erfaring fra branchen til at udvikle 
den rette lagerløsning med de mest gængse standardfunktioner, så du kan 
få styr på vareregistreringen på dit lager.



DELFI MOBILE
WAREHOUSE

Delfi Technologies 
E-mail: info@delfi.com
Web: www.delfi.com

VIL DU VIDE MERE?
Kontakt vores løsningsspecialist:

Martin Nordberg
Tlf.: +45 28 19 65 52
E-mail: martin.nordberg@delfi .com


