
Öka dina konkurrensfördelar genom högre 
produktivitet och operationell kvalitet, bättre 
arbetsmiljö med fria händer, fria ögon.

Pionjär inom lösningar för lager & logistik
Optiscan har levererat lösningar för hantering av material- 
och dataflöden i närmare 30 år och var redan då en pionjär 
inom området. Varje dag hanterar våra kunder över 5 miljoner 
orderrader. 

Pick-by-Voice



Röstbaserad lagerhantering
Röstbaserat plock ger normalt den snabbaste återbetalnings-
tiden för kunder, men alla andra lagerprocesser kan också 
enkelt hanteras med röst. Ett röstbaserat system har ett 
användargränssnitt som tillåter användare att kommunicera 
med värdsystem genom sina headset och bärbara terminaler. 
Röstsystemet guidar användaren genom de dagliga rutinerna 
och möjliggör uppdatering av lagersaldon och överblick 
av orderstatus i realtid. Det röstbaserade systemet ger 
användaren instruktioner i ett headset, efter att användaren 
angett kommandon i en mikrofon. Uppdrag, t. ex. plocklistor, 
hämtas till den bärbara terminalen och kommuniceras 
till användaren via ett headset. Färdigställda orderrader 
återrapporteras till värdsystemet efter varje moment.

Produktivitet
Att använda ett röstbaserat system gör det möjligt för 
användaren att hela tiden hålla ögonen på den plats där 
verksamheten pågår och ha händerna fria för att hantera 

varor, vilket skapar en drift där både händer och ögon 
är fria. Administrativa moment som tar tid från själva 
plocket elimineras även med röst. Exempel på sådan 
onödig och tidskrävande verksamhet är utskrift, sortering 
och återrapportering av plocklistor och plocketiketter. 
Används handterminaler går tid åt till att läsa och skriva 
information samt även för hantering av handterminalen. 
Nyckeln till ökad produktivitet heter ”Fria händer, fria 
ögon”. Med fokus på uppgiften istället för på plocklistor, 
möjliggörs en dramatisk minskning av plockfel och mindre 
tid för att slutföra varje orderrad. Kundexempel visar på en 
möjlig produktivitetsökning på upp till 35 %. Röstbaserad 
lagerhantering möjliggör också kortare utbildning av nya 
plockare på lagret, vilket är en fördel i verksamheter där 
säsongspersonal används. Dessutom stöder röstsystemet ett 
stort antal språk. 

Operationell kvalitet
Traditionellt plock med listor och etiketter medför en del 
felplock som kan åtgärdas med kontroller. Överlägset högst 
operationell kvalitet uppnås genom röstbaserat plock. 
Detta på grund av dels ökat fokus och mindre distrahering  
genom ”Fria händer, fria ögon” och dels att arbetsmoment 
konfirmeras. En felnivå på mindre än 0,02 % redan efter ett 
par dagar efter införandet av ett röstbaserat lagersystem är 
inte ovanligt bland kunderna.

Arbetsmiljö
Vid användning av listor eller handterminaler är båda 
händerna ofta upptagna med hantering av både 
papperslistor/handterminaler och gods. Med båda händer 
fria kan utrustning och gods hanteras med bättre ergonomi, 
färre belastningsskador och mindre risk för att gods tappas. 
Risken för kollisioner med inredning eller i värsta fall kollegor 
minskas också avsevärt, då användaren inte behöver ägna 
uppmärksamhet åt handterminalen. Genom ”Fria händer, 
fria ögon” går det att koncentrera sig fullt ut på sin uppgift 
att plocka eller förflytta sig. Potentialen kring förbättrad 
arbetsmiljö och säkerhet ger lägre kostnader på grund av 
färre skador och lägre sjukfrånvaro. 

Optiscan Group
Optiscan Groups Abakuslösning erbjuder Voice, Pick-n-Go®-lösningar samt RFID- och streckkodsteknik som förbättrar material- 
och informationsflöden, produktivitet och kundtillfredsställelse inom lagerhantering, produktion och fältservice. OptiCare™ 
tjänsterna garanterar förväntat projektresultat och säkerställer maximalt utnyttjande av levererade lösningar.  Optiscan Group 
bedriver verksamhet i Norden, Baltikum och Ryssland. 
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