
2-boks
- En effektiv lagerløsning
Med 2-boks kan du redusere antall bestillinger med opptil 50 
prosent og dermed også få færre fakturaer. Antall varer blir typisk 
redusert, og du unngår å gå tom for det viktigste. Økonomisk er 
det en fordel ved at du kan redusere lageret med opptil 30 prosent 
i kroner og ører.



MED EN ENKLERE LAGERLØSNING KAN DU SPARE BÅDE TID OG PENGER.
DENNE VEILEDNINGEN HJELPER DEG RASKT I GANG.

2-boks er en ryddig lagerløsning som gir deg full oversikt og sparer deg tid. Skann 
ganske enkelt strekkoden på boksen når den er tom eller beholdningen er under 
minimum, så får Solar beskjed om at det er på tide å fylle på med varer.

Oppstartsmøte: Solar tar et møte 
med virksomheten din for å kartlegge 
gjennom detaljert planlegging hvordan 
vi best kan hjelpe dere med lageret.

Varesortiment: Vi ser sammen på 
hvilke varer dere har på lager, hva som 
trenger å være der, om dere ønsker nye 
produkter i hyllene. Vi ser også på om 
dere har varer fra en annen leverandør 
som det vil være gunstig å flytte til 
Solar.

Opprydding: Et nytt lagersystem 
fra Solar skal skape oversikt. Derfor 
er opprydding en del av arbeidet. 

SLIK KOMMER DU

I GANG



ALLTID PÅ LAGER
Vi vet fra kundene våre at det 
vanligvis går med mellom to og fire 
timer daglig til å bestille og motta 
varer. Samtidig vet vi at 2-boks-
løsningene våre kan trylle bort disse 
oppgavene nesten helt. Med 2-boks 
er varene alltid på lager. Dermed 
slipper du å være nervøs 
for dyre ventetider.

FØR ETTER

I samarbeid med Solar får dere samlet 
varene i sorterte bokser.

Oppbygning: Deretter begynner 
arbeidet med å sette opp nye hyller og 
reoler som skal inneholde bokser med 
varene deres. Boksene fylles med varer, 
merkes og settes på plass.



Nye regler – slik forholder du deg

Kan 2-boks være aktuelt for deg?

La oss ta en prat om mulighetene for deg og virksomheten din.
Kontakt din Solar-selger eller send oss en e-post på 
kundesenter@solarnorge.no


