
 

 

 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
  
  
 
 

 

TMS Pro 
 

Lagerstyring til 
juletræer og 
pyntegrønt  

 

 

  
 

• Nemt at anvende i 
marken 

 
• Automatisk 

dataoverførsel via 
mobilnettet 
 

• Enkelt at administrere 
på kontoret 

 
• Vejrsikret mærkning  

af pallerne 
 

• Dagsrapport til 
brugerne 

 
• Ingen indtastnings 

arbejde om aftenen  
 

• Mulighed for mix-paller 
op til 8 varenr 

 
• Palle ID styring 
 

Med TMS Pro har vi lavet et værktøj 
som hjælper dig med at få styr på  
lager og produktion i en hektisk  
og kort sæson. 
 
Svært læsbare papirer nedfældet på  
vådt nusset papir i en fart kan give  
anledning til fejlfortolkninger i en  
hektisk sæson. Herved mistes  
overblikket let, og man kan risikere  
fejl i leverancerne. Vi har i samarbejde 
med Henningsen Group udviklet et  
database- og internetbaseret system, som er nemt at 
bruge for pakke- og læssefolkene, og som samtidigt 
reducerer risikoen for fejl. 
 
 
 

Få styr på juletræsproduktionen med  
et simpelt og stærkt værktøj 

 

Tree Management System Pro 
 

 

Tel. 98 181 777 

Administrationsdelen er en web-applikation 
som du har adgang til via internettet. Her 
nulstiller man selv alle lagerdata før hver 
sæsonstart og tilretter evt. ændringer i 
stamdata (varenr, marknr, mv.) så systemet 
er klar til indtastning af mærkerapporter 
og du kan løbende følge dit lager lige fra 
mærkesæsonens start.  

 

Prøv online demo 
www.tms-pro.dk 
 
Login : granberg 
Password : granberg 

Ved at se på hvordan de forskellige arbejdsrutiner udføres, 
har vi gjort systemet nemt at betjene og gennemskueligt at 
administere - det kræver ikke specielle IT kundskaber af 
hverken brugere eller producent. 
 

 

http://www.tms-pro.dk


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Norris Print-Tech A/S 
Sofiendalsvej 81 
DK-9200  Aalborg SV 
Telefon +45 98 181 777 
E-mail  tms-pro@npt.dk 
Website   www.npt.dk 

Kontakt os for  
mere infomation: 
 

Gennemprøvet af  
Henningsen Production  

i 2009 sæsonen  

Hvis man har fået nye brugere, flere håndterminalsæt, nye 
varenumre, nye marker osv. skal dette også indtastes på 
administrations websitet. Med ganske få klik henter 
håndterminalerne de opdaterede data med de nye 
ændringer.  
 
Administrationsdelen giver mulighed for at administrere 
råvarer, foretage lagerjusteringer, disponere færdigvarer, 
overvåge produktionen og udtrække rapporter på ønskede 
perioder.  
 
Du får løbende data ind fra håndterminalerne ude i marken, 
og kan straks se hvor meget der er færdigproduceret og 
klar til afsendelse. Du kan udprinte/emaile læsserapporten 
fra web-applikationen og faktisk være på forkant med  
både forsendelsesprocessen og papirarbejdet til fakturering. 
 

Vi anvender Motorolas hårdføre 
håndterminaler sammen med  
den robuste og vejrsikre Zebra palle- 
labelprinter til opgaven.  
 
Samlet på en dockingstation er det gjort 
enkelt og nemt at tage sættet med sig 
ind når arbejdsdagen er forbi, så det kan 
være klar til drift straks den næste dag. 
 

Vi anvender Motorola’s  
hårdføre MC75 
håndterminal til løsningen 
 
Valget af hardware til løsningen er 
ikke tilfældig. MC75 
håndterminalserien anvendes mange 
steder I de hårde industri og logistik 
miljøer, og er udstyr som er lavet til 
at kunne holde til at blive brugt. 
 
Håndterminalerne er IP54 
certificerede og dermed regn- og 
støvtætte. De kan modstå slag/fald 
og er faktisk pakket rigtig godt ind til 
de hårde opgaver.  
 
De har alle en solid touch skærm og 
med baggrundsbelyste taster kan der 
uden problemer arbejdes i mørke og 
dårlig belysning. 
 
Vi sørger for at håndterminalerne 
styresystem er låst ned, så man ikke 
kan komme til at gå ud af TMS 
softwaren ved et uheld, og man skal 
generelt ikke bekymre sig om at 
kunne supportere brugerne i andet 
end selve TMS softwaren. 

http://www.npt.dk
mailto:tms-pro@npt.dk

