
 

Q-Logic  

Q-Logic erstatter papirarbejde og 
forøger præcisionen og 
hastigheden på lageret med 
mobile enheder forbundet 
direkte til ERP systemet. Der er 
ikke behov for administrativt 
personale til at udskrive lister, 
læse håndskrevne noter og 
indtaste data i ERP systemet. 
 
Q-Logic  er målrettet små og 
mellemstore virksomheder 
indenfor handel, service, 
produktion og dækker alle de 
grundlæggende lagerfunktioner.  
 
Q-Logic  er en robust 
softwareløsning baseret på 
standard Microsoft SQL teknologi 
og lokale mobile SQL databaser, 
der lader medarbejderen 
fortsætte sit arbejde, selv hvis 
han går udenfor dækning af et 
trådløst netværkeller rammer et 
radiodødt område mellem 
lagerreolerne. 
 

 

Forøg hastigheden på lageret 
Udfør ordrer i ERP systemet med 
det samme på mobile enheder. 
Spar tid på udskrivning af 
pluklister, afkrydsning og 
efterfølgende indtastning i ERP 
systemet. Reducer tidsforbruget 
fra timer til minutter. 
 
Forbedret præcision 
Brug Q-Logic  til at forbedre 
præcisionen i varemodtagelse og 
plukning. Skan stregkoder på 
varer, lagerlokationer, batchnr., 
serienr. og ordresedler. Med Q-

Logic  kan du skanne serienumre 
på sekunder. 
 
Reducer lageromkostninger 

Q-Logic  lader medarbejdere på 
lageret udføre de daglige rutiner 
uden støtte fra administrativt 
personale. De finder selv 
tilgængelige varer, lokationer, 
batchnr. mm. på den mobile 
enhed. Medarbejderne kommer 
hurtigere gennem den enkelte 
ordre og kan nå flere ordrer om 
dagen med Q-Logic. 
 
 

Lager styring til C5 
 

 

Mobil Service 
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Q-LOGIC  
til NAV 
 

 

Pluk                            Flyt 

Modtag vare             Læg på lager 

Læg på lager                  Print 

Q-Logic C5 



 

PLUKKEVOGN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
QBS ApS 
 
Kontakt os for yderligere 
information på:  
tlf: 36 48 99 57 
www.qbs.dk 
 
 

BRUGERPROFIL 
• Brugerlogin styret af ERP systemet 
• Vælg rolle (plukker, varemodtager, alle 

funktioner mm.) 
• Vælg site og lagersted 

 
SPROG 

• Sprogvalg knyttet til brugerprofil 
• Tilføj flere sprogfiler til brugerinterface, 

menuer, labels mm. 
• Støtteværktøjer til oversættelse af 

brugerinterface  
 
INDGÅENDE VAREFLOW 

• Adskilt varemodtagelse og indlagring 
• Varemodtagelse og indlagring i samme 

arbejdsgang 
• Cross docking fra varemodtagelse til 

forsendelse 
• Individuel håndtering af varer i samme 

modtagelse 
 
VAREMODTAGELSE 

• Modtag kun på antal 
• Modtag og registrer batchnr., serienr. og 

lagerlokation 
• Modtag til specifikt site, lagersted og 

lagerlokation 
• Modtag specifikt batch, serienr. (kan overstyres 

af bruger) 
• Find indkøbsordre ved skanning af varer og 

rekvnr. 
• Brugervenlig oversigt over behandlede og ikke-

behandlede ordrelinier 
 
VAREDIMENSIONER 

• Understøtter varedimensioner: Farve, størrelse, 
konfiguration 

 
LAGERDIMENSIONER 

• Understøtter lagerdimensioner: Bin: gang, 
række, hylde, position i samme 
lokationsnummer 

• Understøtter flere sites, lagersteder (styret af 
brugerprofil) 

• Varesporing med batch- og serienummer 
 
INDLAGRING 

• Skift lagerlokation for indlagrede varer 
• Opdel ordrelinier på flere lagerlokationer 
• Find flere lokationer for samme vare eller batch 

 
UDGÅENDE VAREFLOW 

• Pluk fra flere sites, lagersteder og 
lagerlokationer 

• Kombinerede arbejdsgange for pluk og 
forsendelse 

• Batch pluk (samling af kundeordrer i ERP 
systemet) 

 
 
 

PLUK 
• Pluk kun på antal 
• Pluk og registrer batchnr./serienr styret af 

varesporing 
• Pluk fra flere lagerlokationer og lagersteder 

på samme ordre 
• Pluk specifikt batch, serienr. (kan overstyres 

af bruger) 
• Find varer under plukning 
• Opdel linier på plukordre 
• Ad-hoc vareoptælling under plukning 
• Brugervenlig oversigt over behandlede og 

ikke-behandlede ordrelinier 
 
VAREFLYTNING 

• Flyt varer mellem sites, lagersteder og 
lagerlokationer 

• Flyt paller mellem sites og lagersteder 
• Flyt til flere lagerlokationer i samme 

transaktion 
• Ad-hoc flyt varer mellem sites, lagersteder og 

lagerlokationer 
• Find lagerlokationer med samme vare, batch 

 
VAREOPTÆLLING 

• Udfør planlagte optællinger i ERP systemt 
• Ad-hoc vareoptælling 
• Ad-hoc lagerregulering (tab/vind) 

 
FORESPØRGSLER 

• Forespørg på vare, lagerlokation, batchnr., 
serienr. 

• Brug resultat til ad-hoc flytning, optælling, 
regulering 

• Forespørg fra andre menuer i Mobile 
Warehouse 

 
STREGKODER 

• Understøtter: EAN13, Code 39, Code 128, 
Interleaved 2 of 5 

• Understøtter flere leverandørstregkoder for 
hver vare 

• Understøtter stregkoder for: varer, batch nr., 
serienr., lagerlokationer, ordrenr. 
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