


iSYS - Integrasjonssystemer AS

Norsk programvareselskap etablert i 1997, i Horten i Vestfold

40 dedikerte ansatte som “brenner for drakta” og kunden!

Leverandør av WMS, PIM, EDI og integrasjoner

Fokus på samarbeide, brukervennlighet, funksjonalitet og kundens prosesser.



Noen av våre kunder



Løsninger





feed® PIM

Vedlikehold produktdata ett sted, én gang

● Netthandel/nettsider
● NOBB-modul
● Andre bransjedatabaser og løsninger
● Automatisk generering av produktark, FDV etc
● Trykte kataloger feed®

CalWin

NOBB

WWW

?

Verdien av varedata

Byggebransjen vs andre bransjer.



Live demo







InStock WMS

Skanning av produkter og lokasjoner gir full sporbarhet og kontroll

Utviklet i samarbeid med kunder

Fokus på brukerne, prosesser, flyt og effektivitet

Kan skaleres etter behov

Flere lager, soner og fritt antall lokasjoner

Fri plassering av varer.
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InStock funksjonalitet i app

Målet er at lagerpersonell kun benytter InStock APP i sitt arbeid, 
for å oppnå best mulig effektivitet.

App er utviklet etter innspill og dialog med brukere og har et 
enkelt og brukervennlig design.                        

Hovedfunksjoner:
● Varemottak
● Ordre/Plukklister
● Forsendelser (integrasjoner med nShift, Logistra etc)
● Vareflytt mellom lokasjoner, soner og lager
● Telling
● Kobling av GTIN mot vare
● Oversikt over varer og lokasjoner
● Opprette ordre, bestilling og returer
● Utskrift av etiketter.



InStock funksjonalitet i portal

I en brukervennlig web-portal vil typisk lagerleder få de oversikter 
man trenger for full kontroll. Web-portalen viser de samme data 
som i app, men på overordnet nivå, samt aktivitet av brukere.                   
Hovedfunksjoner:

● Oversikt over alle ordre
● Oversikt over alle plukklister m/status
● Oversikt over overføringer ERP
● Oversikt over varetellinger
● Oversikt over varemottak m/avvik
● Tilgang til utvidede rapporter
● Oppsett av lager, soner og lokasjoner
● Oppsett av brukere
● Admin av oppsett.



Første felles kunde:



Live demo



Mer informasjon

isys.no

salg@isys.no

mailto:salg@isys.no

