
Success Story 
Lesstor

Röstlösning från Optiscan
Lesstor nya fryslager är det första i Ryss-

land med ett trådlöst nätverk som täcker 
hela frysutrymmet på varje operativ nivå, från 
godsmottagning och inlagring, till plock och 
lastning. För att öka produktiviteten och ef-
fektiviteten ännu mer, valde Lesstor att införa 
Optiscans lösning för röstbaserat plock. Röst-
tekniken har integrerats med WMSsystemet 
och annan teknik på lagret, som de rörliga 

hyllorna (MOVO) och våglösningar med in-
matning av vikt i systemet, samt automatisk 
röststyrd öppning av dörrar. 

 En av de viktigaste fördelarna med röst-
teknologin är att både händerna och ögonen 
är fria - vilket inte är möjligt vid användning 
av handhållna enheter. Röstteknologin var 
därför det perfekta valet för Lesstor på grund 
av fryslagret, då plockarnas varma kläder och 
vantar gör det svårare att hantera handhållna 

enheter. Andra faktorer som spelade in för 
valet av röst var behovet att öka produk-
tiviteten, ergonomin och säkerheten. Vid 
hantering av livsmedel är det också viktigt att 
utrustningen som används klarar de hygieni-
ska krav som ställs.

Fördelar
I början av projektet, valde Lesstor mellan 

två alternativa lösningar, med minimala kost-

Lesstor ökar produktiviteten med 150 %
Optiscan har levererat en av de tekniskt mest avancerade lagerlösningarna till Moskvasbaserade Lesstor. 
Lesstor är en del av Prodkontrakt Group - en av tre ledande importörer och distributörer av kött i Ryssland.



nader och förändringar, för att få ut maximalt 
med fördelar från den befintliga lagermiljön. 
En rad tester genomfördes för att besluta om 
vilken teknik som skulle användas - hand-
terminaler jämfört med röst. Tabellen nedan 
visar en jämförelse av de olika lageraktiv-
iteterna med hjälp av en handhållen terminal 
jämfört med röst. Resultaten av testerna var 
mycket tydliga. Genom att använda röst upp-
nås mycket bättre resultat i både effektivitet 

och produktivitet inom varje uppgift, röst är 
på några aktiviteter så mycket som 63,5% 
effektivare. 

Optiscan levererade programvaran och 
Vocollects Talkman-röstterminaler på ex-
tremt kort tid, vilket gjorde att projektet gick 
skarpt redan efter en månad av tester. Som 
ett resultat av genomförandet av Optiscans 
röstlösning har Lesstors lagerpersonal ökat 
effektiviteten med 150%

Time per task

Aktivitet Handhållen 
terminal      Röst Tidsbesparning 

med röst

Godsmottagning  3 min 39 sek 1 min 20 sek - 63,5%

Inlagring 4 min 10 sek 2 min 12 sek - 47,2%

Plock 4 min 35 sek 2 min 35 sek - 43,6%

Utlastning utan vägning av 

godset 3 min 10 sek 1 min 21 sek - 57,4%

Utlastning med vägning av 

godset
4 min 25 sek 2 min 00 sek - 54,7%

Results
•	 Ökad kvalitet vid hantering av inkommande och utgåen-

de leveranser

•	 Förbättrat genomflöde

•	 Ökad produktivitet med 150% ökade vinsten

•	 En lösning för alla lageraktiviteter, från godsmottagning 
till utlastning

•	 Reducerade personalkostnader med 25%

•	 Strömlinjeformade processer

•	 Optimering av kapaciteten

Customer
•	 Prodkontrakt Group, Lesstors lager, Moskva, Ryssland

•	 En av de största grossisterna av fruset kött i Ryssland

•	 Lager för frusna varor (temperatur mellan -18° C och – 25° C)

•	 Lagret fördelat på tre våningar, total lageryta om 7 000 m3

•	 Vägning av gods vid godsmottagning

•	 Kontrollvägning vid utlastningsområdet

Projektets omfattning

Att bygga och driftsätta ett toppmodernt lager som uppfyller höga sanitära och hygieniska krav för fryslagerhållning.

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. 

Stockholm    Helsingfors    Oslo    Köpenhamn    Moskva
www.OptiscanGroup.com


