
Nem håndtering af dit varelager med

EG Inventory til MS Dynamics 365

EG’s brugervenlige modul til lagerhåndtering er udviklet til forsyningsbranchen, 
hvor det er afgørende at få de rigtige varer og produkter lige fra møtrikker til 
transformatorer af sted på rette tid og sted til de aktuelle projekter. 

Løsningen er let at implementere og kan anvendes af alle, der arbejder med MS 
Dynamics 365 - Finance and Operation – uanset branche.

Understøtter hele processen

Med EG Inventory får du digitaliseret alle jeres arbejdsgange på lageret, lige fra 
lagermedarbejderen, der skal plukke de enkelte ordrer til den årlige 
lageroptælling.

Data opsamles ved kilden og anvendes blandt andet til automatisk bogføring, så 
fejl og forglemmelser minimeres.

Automatisk brugerstyring

I EG Inventory er det let at organisere og bevare overblikket over dem der 
arbejder på lageret.  Løsningen indeholder fx mulighed for styring af 
brugerrettigheder, samt et transaktionslog, så det altid er muligt at gå tilbage i 
historikken .

Intercompany funktionalitet

I løsningen er der også mulighed for at registrere vareforbrug for andre selskaber 
eller juridiske enheder,  herunder fuldautomatisk håndtering af intern 
fakturering, der inkluderer indkøbsordre og salgsordre i de respektive selskaber.
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Med EG Inventory kan du:

• Udtage varer direkte fra lager 
til projekt

• Foretage alle registreringer i 
app fra fælles tablet 

• Bogføre vareforbrug 
automatisk 

• Tilbageføre varer fra projekt til 
lager 

• Lageroptælling med 
registrering direkte på tablet

Gør det nemt at registrere alle lagerbevægelser med EG 
Inventory.



Derfor skal du bruge EG Inventory

• Spar tid på at registrere 
lagerbevægelser

• Ingen krav om særligt 
kendskab til de tilsvarende 
mere komplekse 
standardfunktioner 

• Samme medarbejder kan 
registrere lagerforbrug for 
forskellige selskaber 

• Automatiseret fakturering 
mellem selskaber 

• Reducerede omkostninger med 
D365 Device licens 

Track dit direkte forbrug

I løsningen kan du registrere forbrug fra lager til projekt. Systemet danner og 
bogfører automatisk en oversigt over de enkelte projekts vareforbrug.

Få overblik over direkte retur

Med EG Inventory kan du let bogføre returvarer fra projekt til lager
Systemet danner og bogfører automatisk en "omvendt" projekt 
vareforbrugskladde.

Optæl lager direkte på tablet
Fremover behøver du ikke danne og udskrive optællingslister i forbindelse med 
den fysiske optælling af varebeholdning. Systemet danner og bogfører 
automatisk en løbende optællingskladde.

Pluk varer til salgsordrer

I løsningen er der to muligheder for at registrere pluk til salgsordre.
Du kan enten plukke varer som quick-pluk og/eller guidet pluk.
Systemet opdaterer automatisk plukliste/salgsordre.

Du behøver kun én licens

EG Inventory kommer som en komplet software pakke, der afregnes med en 
fast årlig licens, der også omfatter løbende support og vedligehold.
Løsningen kan benyttes med D365 Device licens, så virksomheden kun behøver 
én licens pr. tablet eller device, som kan betjenes af flere brugere. 
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Med EG Inventory har du
- hele lageret samlet i een app

Lagerstyring bliver en overskuelig opgave, når du får samlet alle 
processer og hele dit lager i en enkel app på din foretrukne 
tablet.

mailto:egto@eg.dk

