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VSR+

Et nyt lagerstyringssystem fra VWR.

VSR+ er et brugervenligt lagerstyringssystem, som giver fuld gennemskuelighed for alle 
aspekter af kundens produkter på lageret og giver alle brugere viden om, hvad er sker 
på lageret.

VSR+ imødekommer aktuelle krav til lagerstyring. VSR+ er et web-baseret 
lagerstyringssystem, som understøtter VWR-produkter og tredjepartsprodukter fra 
andre leverandører.

Hyppigt forekommende situationer som f.eks. lav synlighed af beholdningen i lagerrum, 
problemer med overskydende eller manglende kritiske produkter, tidskrævende 
bestillinger og genopfyldning af lagervarer klares nemt med VSR+.

VSR+ er nemt at implementere og vedligeholde, og systemet kan integreres med dit 
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at tilslutte til dit miljø.

VSR+ har et aktivitetsbaseret besked- og meddelelsessystem, som informerer brugere, 
ledere og administratorer om afventende opgaver som f.eks. ordrer, anmodninger, 
forsendelser og øvrige opdateringer.

Brugergrænseflade
VSR+ bruger den nyeste internetteknologi, som giver dig en moderne og smart 
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med musen.

ET NYT WEB-BASERET 
LAGERSTYRINGSSYSTEM
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Widget-based user interface
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Kan tilpasses til dine behov...
"� Har du brug for et hierarkisk lagerstyringssystem med et lokalt 

brugerkoncept, som har forbindelse til et centralt lagerrum?
"� Har du brug for at oprette avancerede rollemodeller for dine 

brugere, som giver et bedre billede af systemets muligheder?
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anmodninger?
"� Har du brug for batch-håndtering og håndtering af 

udløbsdatoer for alle eller bare for udvalgte artikler?
"� Har du brug for et fuldt automatiseret system?
"� #��������������������&���'
"� Har du brug for tilpassede rapporter fra systemet, konsolideret 

af lagerrumsparametre?
En lang række funktioner, som kan tilpasses efter behov, 
kombineret med næsten 100 brugerrettigheder giver dig de rette 
redskaber til at opfylde dine behov.
Du kan nøjes med én enkelt prisbillig løsning til at understøtte 
dine daglige behov, hvilket ydermere minimerer behovet for 
træning i brug af systemet.

VSR+

Hos VWR mener vi, at det der gør os til noget særligt, er vores 
medarbejdere, som giver dig et omfattende indblik i processerne. 
Det er ikke nok bare at levere et system. Vores team arbejder tæt 
sammen med dig om at skræddersy VSR+ til netop dine behov
Vi kan hjælpe dig med at opnå dine virksomhedsmål vha. de 
erfaringer, vi har opbygget gennem mange år med 
implementering af komplekse systemer og processer. Vi hjælper 
dig med den helt rigtige løsning til den helt rigtige pris.
Hvis du er interesseret, bedes du kontakte din account manager. I 
kan træffe aftale om en demonstration og en indledende 
behovsanalyse!

Understøttelse af mobile enheder
Det nye VSR+ understøtter en række af de nyeste mobile 
scanningsenheder

Uanset størrelsesordenen for dit lager kan en scanningsløsning fra VWR 
resultere i en væsentligt forbedret håndtering.
Hvis mobilitet, omkostninger og størrelse er en hindring, kan du vælge en 
kompakt scanningsløsning. I tilfælde, hvor der er behov for en forbindelse i 
realtid til VSR+-databasen, kan VWR tilbyde scanningsløsninger med mobile 
enheder i højeste kvalitet.
Bestil eller forbrug et produkt online, overvåg og modtag indkommende 
forsendelser. Dette er blot nogle af mange funktioner, som er tilgængelige i 
denne type scanningsløsninger. Så længe du har en 3G- eller Wi-Fi-forbindelse 
kan du få adgang til og styre lageropgaver og transaktioner online.

Grænseflade
VSR+ giver dig adgang til en komplet liste over produkter i dit lagerrum 
samt til alle produkter, som er tilgængelige for din organisation på vores 
websted dk.vwr.com. En avanceret søgemaskine henter 
produktoplysninger, aktuelle priser m.m., og du kan oprette 
lagerrumsartikler, direkte bestillinger eller bare søge efter oplysninger.
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modtaget af VSR+.

Mobile scanning solution(s)


