
Nettbutiken Med24 effektiviserer gjennom automasjon av lageret
Med24 er en dansk E-handels bedrift som er fokusert på helse, skjønnhet og medikamanter. Deres mål er å gi kundene god erfaring ved å
tilby lave priser, raske leveranser og det største vareutvalget i Norden. Med en vekst på over 400 % de siste tre år og med mer enn 10.000
artikler på lager, bruker Med24 et automatisk lagersystem fra Kardex Remstar for å sikre kostnadseffektivitet, raske leveranser og høy
kundetilfredshet.

På en typisk arbeidsdag håndterer Med24’s plukke team omkring 4.500 ordrelinjer (med ca. 1.500 ordrer og 3 linjer pr. ordre). Da antallet
ordre vokste gjevnt med ca 15 % per år, og til slutt passerte 10.000 ulike artikler, ble lageret med tiden for lite til at produktene kunne lagres,
plukkes og pakkes effektivt. Bedriften ble nødt til å finne måter å optimalisere deres gulvareal, bevare produktiviteten og redusere
leveringstidene. For å være i forkant begynte de å se etter løsninger, slik at deres kvadratmetre kunne utnyttes best mulig.

For å kunne øke Med24’s lagerkapasitet installerte Kardex Remstar 6 stk Megamat RS350. Tre måneder etter installerte de ytterligere 3
maskiner. „Denne form for skalerbarhet er avgjørende for oss. Bevisstheten om at vi kan utvide med fl ere maskiner i en problemfri prosess,
gir oss en høy grad av fl eksibilitet, mens vi stadig vokser“ sier Nils K. Træholt eier og direktør for Med24. Takket være det automatiserte
lagersystemet har Med24 optimert deres gulvareal og oppbevarer 90 % av deres artikler (9.000 stk) på et 200 m2 stort plukkområde.
Lagerstyrigssoftwaren Power Pick Global, som har en fargeplukkfunskjon, gjorde det mulig for Med24 å øke effektiviteten. Dette ved at de
plukker opp til 50 ordre samtidig og det har redusert plukktiden med 60 %. Brukervennligheten har også bidratt til rask opplæring av nytt
personale, man oppnår full plukk kapasitet etter bare 2-3 timer i jobben (sammenlignet med tidligere 2-3 måneder). „Megamat RS350 har vist
seg å være den perfekte lagerløsningen for oss. Fremragende utnyttlese av plassen og høy effektivitet har gjort vår virksomhet langt mer
konkurransedyktig“, sier Nils.

Kardex Remstar er en av verdens ledende produsenter av lagerautomater. Takket være fleksible automatiserte løsninger, hjelper Kardex
Remstar kunder i alle bransjer med å effektivisere deres lager gjennom økt plassbesparelse, hastighet og presisjon.


