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NICE HAIR OG NICE BUNDLINJE – NÅR
LAGERLØSNINGEN VISER RESULTATER
Online handel vokser i Danmark
med mere end 10 til 15 procent om
året. Det giver e-handel virksomheder unikke muligheder, men i
et marked med høj international
konkurrence skaber det ligeså store
udfordringer for mange danske
online virksomheder.

Takket være lagerstyringssystemet
plukkes artiklerne på den hurtigste
måde, og systemet gør det muligt,
at anvende det personale, der er
behov for på hvilket som helst
tidspunkt – uanset om der er travlt
eller mindre travlt i webshoppen. I
øvrigt kan der indlagres og plukkes
på samme tid i lagerautomaterne,
som øger tilgængeligheden og giver
bedre mulighed for hurtig levering.

En effektiv intern logistik er blevet

en vigtig bidrager til at skabe
den nødvendige rentabilitet og
konkurrenceevne til at positionere
sig på den internationale markedsplatform. Online virksomheden
nicehair.dk er beliggende i Esbjerg
og sælger online hårprodukter,
kosmetik og tilbehør til kvinder.
Siden slutningen af 2013 har
NiceHair.dk anvendt Megamat RS
350 lagerautomater, der har styrket
deres virksomhed og gjort det enklere at fortsætte deres vækst også
udenfor Danmark. Nicehair.dk
kan i dag med deres internationale
navn nicebeauty.com tilbyde deres
kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser blandt andet i
Sverige, Norge, England og flere
andre Europæiske lande.
NiceHair.dk lagerfører mærkevarer.

Omkring 10.000 forskellige artikelnumre. ”Vi ønskede at forenkle vores processer,” siger Lasse
Andersen, partner hos NiceHair.
dk, ”vores kriterier var hurtigere
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udlandet alene
på grund af
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omkostninger.”
Lasse Andersen, partner NiceHair.dk.

Via Megamart lagerautomaterne

ordreplukning, at spare lagerplads
og skabe mere ergonomiske arbejdsområder.”
Siden slutningen af 2013 har
omkring 80 procent af produktsortimentet været opbevaret i seks
lagerautomater Megamat RS 350.
Lagerautomaterne er tilpasset lofthøjden på lageret i Esbjerg, og via
deres kompakthed er det lykkedes
at lagre 100.000 artikler på blot 36
kvadratmeter gulvareal.

Din emballage partner

leveres alle artikler til lagermedarbejderen, så uproduktiv tid på lange
gange undgås. Lagersystemet har
gjort, at Nicehair.dk har øget effektiviteten med mere end 200 procent
i forhold tidligere, hvor de plukkede
fra almindelige reoler. ”Det betyder,
at vi kan håndtere flere ordrer med
de samme hænder, og selvom vi
plukker langt hurtigere, er det fortsat behageligt og ergonomisk, da

artiklerne præsenteres i en ergonomisk korrekt højde,” fortæller Lasse
Andersen.
Et vigtigt ingrediens for at spare
pladsen og øge effektiviteten er
softwaren der styrer lagerautomaterne. Power Pick Global er et
lagerstyringssoftware, hvilket hos
Nicehair.dk er integreret med deres
online system, så efter modtagelse
af ordrerne hjemmesiden overføres
de elektronisk til lagerautomaterne.

I modsætning til andre e-handelsvirksomheder, har NiceHair.dk
besluttet at udvide deres forretning
fra Danmark, selvom virksomheden
gradvist har planer om at erobre nye
lande. ”Vi har vores tilhørssted her,”
siger Lasse Andersen. ”Vi vil ikke
flytte til udlandet alene på grund
af lavere lønomkostninger”. Med
en produktivitetsstigning på 200
procent bliver det nok heller ikke
nødvendigt foreløbigt, for nicehair.
dk er godt forberedt på at klare den
internationale konkurrence.
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Stort udvalg
papkasser
Fra kr./stk.

20 forskellige
postæsker
Fra kr./stk.
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12 forskellige
webshopkasser
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14 forskellige
E-handelsposer
Fra kr./stk.

Mange forskellige paprør
Brune, hvide, sorte rør
Røde, hvide, sorte låg
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