
Ahlsell och Myloc förenklar hållbart byggande - integrerar
materialinköp och bygglogistik
Bygglogistik möjliggör ett effektivare och hållbart byggande genom god materialplanering och samlade transporter. Ahlsell och
Myloc gör det nu ännu enklare för entreprenören att med ett knapptryck lägga en inköpsorder till Ahlsell och via EDI speglas
ordern i Mylocs molnbaserade bygglogistikkalender.

Ahlsell har integrerat Myloc med sitt ERP-system för att minska administrationen för entreprenören och göra hållbart byggande enklare än
någonsin. När en order läggs till Ahlsell speglas denna order automatiskt i Mylocs kalender. Därmed slipper entreprenören att registrera
ordern både i kalendern och i sitt inköpssystem vilket minskar administrationen och minskar risken för fel.

 

– Med Ahlsells och Mylocs logistiklösning kan arbetet i komplexa byggprojekt förenklas med styrning av material och resurser och
samtidigt dra fördelarna av digital orderläggning, säger Anders Eklund, produktchef på Myloc Construction.

Potentialen med bygglogistik är stor både i termer av effektivitet, säkerhet och miljö. Genom att göra materialinköpen till en integrerad del
av bygglogistiken kan man påverka och minska antalet leveranser till bygget.

 

– Bygglogistik är nyckeln till ett effektivare och mer klimatsmart byggande. Genom denna integration gör vi det enklare för hantverkarna att
få bygglogistiken att fungera i praktiken. Vi tar ett steg närmare ett hållbart byggande för personalen, samhället och klimatet, säger Fredrik
Bergegård försäljningsdirektör på Ahlsell.

 

Myloc Construction är en molnbaserad mjukvaruplattform som hjälper byggprojekten att styra material och logistikresurser ända från
leverantören fram till slutlig montageplats i byggproduktionen. 

 

–

För mer information kontakta:
 

Anders Ivarsson, Chef Bygglogistik

Ahlsell Sverige AB

E-post: anders.ivarsson@ahlsell.se

Telefon: +46 8 685 70 18
 

Magnus Rydberg, Produktchef Myloc Construction

Myloc AB

E-post: magnus.rydberg@myloc.se

Telefon: +46 705 98 29 56

 

Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi utvecklingen tillsammans med
yrkesproffs som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår
specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra proffsens vardag enklare. Med 5 700 anställda, över 240 butiker och
tre centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.

För mer information besök: www.ahlsell.se


