Case Study:

Jollyroom
- innovative løsninger

”Vi kan arbejde alle steder – vi flytter simpelt hen
arbejdspladsen derhen, hvor varerne er”
Kaspar Hannerz, Inbound manager, Jollyroom

Udfordring:
Med en forretning i konstant vækst var der behov for
en fleksibel og skalerbar løsning, hvor størstedelen af
arbejdsgangen kan håndteres trådløst.

Jollyroom

Jollyroom er den største e-handelsvirksomhed,
der sælger børne- og babyprodukter i Norden.
De holder til i Göteborg og leverer til kunder
overalt i Norden. Deres lager er på mere end
65.000 kvadratmeter og rummer op til 40.000
varer.
Jollyroom blev grundlagt i 2011 og har kørt og
udviklet deres egen logistiske styring lige fra
starten.
I år nåede deres ekspansion nye højder, og de
fik brug for en fleksibel og skalerbar løsning.
I takt med at nye lagerarealer indrettes, skal
størstedelen af arbejdsgangen håndteres trådløst.

”For os er konstant udvikling en vigtig faktor,
og vi begyndte at kigge efter en løsning, hvor vi
kunne blive papirløse i vores logistik, men også
simplificere produktionen”, siger Kaspar.

Løsning:
Brother præsenterede en trådløs løsning baseret på
traditionel papirhåndtering, der slutter ved ankomsten
af varerne, og som fungerer sammen med en digital
løsning. Dette sker i begyndelsen af produktionen og
hele vejen frem til leveringen til kunden.

Fordel:
Jollyrooms lagerpersonale kan arbejde hvor som
helst, takket være denne løsning. De flytter ganske
enkelt arbejdspladsen hen til, hvor varerne er, hvilket
resulterer i mere personale på mindre områder og
øget effektivitet.

Mobilitet i fokus

Sikker på fremtidig vækst

Brother evaluerede Jollyrooms behov og lyttede
til deres idéer. Efter at have studeret deres
arbejdsgang og udviklingsbehov, introducerede
Brother en løsning, hvor den traditionelle
papirhåndtering slutter, når varerne ankommer,
og som fungerer sammen med en digital løsning,
der starter ved produktionens begyndelse.
Denne fortsætter hele vejen frem til leveringen til
kunderne.

Efter denne løsning blev implementeret, har
Jollyrooms lagerpersonale praktisk talt kunne
arbejde overalt, da de kan flytte arbejdspladsen til
dér, hvor varerne er. Det tidligere arbejdstrin med
at flytte varerne en ekstra gang er fortid, hvilket
har betydet, at de kan få mere personale ind på
mindre plads og arbejde mere effektivt.

Brothers scannere sikrer, at indgående
transportdokumenter automatisk scannes
hurtig og effektivt og gemmes i Jollyrooms
database. Samtidigt giver en mobil og trådløs
opmærkningsløsning lagerpersonalet mulighed for
at arbejde overalt i produktionen. Løsningen har
bidraget til en papirløs håndtering af logistikken.

”Efter denne løsning blev indført, ser vi med
sindsro frem mod fremtidig vækst, eftersom vi
kan sætte gang i produktionen fra dag ét”, slutter
Kaspar.

Yderligere information, kontakt venligst:
Brother Nordic A/S
info@brother.dk

