
Kanban
- En effektiv lagerlösning
Med Kanban kan du minska antalet beställningar med upp till  
50 procent och därmed också få färre fakturor. Antalet varor  
brukar minska och du riskerar inte att det viktigaste tar slut. 
Ekonomiskt är det fördelaktigt – du kan nämligen minska lagret 
i kronor med ända upp till 30 procent.



MED EN ENKLARE LAGERLÖSNING KAN DU SPARA BÅDE TID OCH PENGAR.
KOM IGÅNG SNABBT OCH LÄTT MED VÅR GUIDE.

Kanban är en lätthanterlig lagerlösning som skapar en god överblick och frigör 
värdefull tid. Det fungerar på så sätt att streckkoden på kartongen skannas när 
saldot närmar sig noll, eller kartongen blivit tom. Solar får ett meddelande om 
att det är dags för påfyllnad utav de skannade artiklarna, dessa skickas till er 
samma kväll och ankommer nästkommande leveransdag.

Uppstartsmöte: Solar har ett möte 
med dig och ditt företag då vi i detalj 
planerar hur vi kan hjälpa er med ert 
lager på bästa möjliga sätt.

Varusortiment: Vi går gemensamt 
igenom vilka varor ni har i lager, vad 
som ska finnas kvar, om ni ska ta in 
nya produkter på hyllorna och om 
ni har varor från en annan leverantör 
där ni nu med fördel kan gå över till 
Solar.

Uppröjning: Ett nytt lagersystem från 
Solar ska skapa överblick. Därför är 
uppröjning en del i arbetet. 

SÅ KOMMER DU

I GÅNG



ALLTID I LAGER
Från våra kunder vet vi att man 
normalt lägger mellan två och fyra 
timmar per dag på att beställa och 
ta emot varor. Men vi vet också att 
de uppgifterna i princip försvinner 
med en Kanban-lösning från oss. 
Med Kanban finns varorna alltid 
i lager. Det är din garanti för att 
väntetiden inte blir kostsam. 

FÖRE EFTER

I samarbete med Solar samlar ni 
varorna i grupper, städar upp och 
skapar ordning.

Uppbyggnad: Sedan påbörjas arbetet 
med att sätta upp nya hyllor som ska 
innehålla kartonger med era varor. 
Kartongerna samlas ihop, fylls med 
varor, förses med etiketter och ställs 
på plats.



Nya regler – så ska du göra

Låter Kanban intressant för dig också?

Låt oss då diskutera möjligheterna för dig och ditt företag.
Du kan antingen kontakta din Solar-säljare eller skicka ett
meddelande till oss på kundcenter@solar.se

www.solar.se/kanban


