Case Study 069
Lesley Cosmetics

Snabb orderplockning av kosmetika
Warehouse & Distribution

Mary Kay Inc. är ett av världens största företag för direktförsäljning av makeup och hudvård. Företagets auktoriserade och exklusiva distributör i Norden, Lesley Cosmetics, har
sitt huvudkontor och distributionscenter i Mölndal. Med över 600 artiklar på lager, förlitar
de sig på lagersystem från Kardex Remstar för att garantera hög plocksäkerhet och korta
leveranstider.

Fördelarna i korthet
• ROI: 1 år
• 200-300 % snabbare plock (upp till 3.000 rader per dag)
• Färre plockfel (från 1,5 % till 0,87 %)
• Reducerad gång- och plockyta (från 120 m2 till 6 m2
och 3 färre plockstationer)
• Plock och påfyllning kan göras samtidigt
• Ökad ergonomi för på personalen
• Från 06.00-21.00 skift till enbart dagsskift

Mer information:
www.kardex-remstar.com
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Kunden
Mary Kay Inc. introducerades på den nordiska marknaden av Lesley Cosmetics,
1992. Företaget distribuerar makeup och hudvård genom ett nätverk av Fristående
Hudvårdskonsulter. 2003, lanserade Lesley Cosmetics sin Nordiska webbshop,
vilket gjorde det enklare att beställa produkter både för Fristående Hudvårdskonsulter och deras kunder.
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Uppdraget

Lesley Cosmetics distributionscenter i Mölndal har över 600
artiklar på lager. Inkommande ordrar består i genomsnitt av
17 orderrader och beställs av Fristående Hudvårdskonsulter för
att fylla upp sina lager och förse kunder med produkter. För
att hantera den stora mängden orderrader behövde företaget
hitta en effektiv lösning som kortade ner leveranstiden och
ökade både plockhastighet och precision. De ville också förbätta sina rutiner genom att skapa ett bättre ﬂöde på lagret,
med en mer ergonomisk arbetsyta och rotation i de anställdas
arbetsuppgifter.
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Lösningen
Kardex Remstar rekommenderade en Megamat RS 350 kombinerad
med lagerhanteringssystemet Power Pick Global för att säkra en snabb
lager- och plocklösning. Tack vare paternosterprincipen i Megamat RS
tar artiklarna automatiskt den kortaste vägen till hanteringsöppningen.
LED positionsindikationen ökar plockhastigheten och minskar plockfel
medan möjligheten att parallelt plocka och fylla på lagret gör processen
mycket effektiv. Tack vare automatisering, kan 3.000 orderrader nu lätt
hanteras på ett dagsskift – för en ökad effektivisering av plocktiden med
upp till 300 %.
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Leveransen
– 1 st Megamat RS 350 (W x D x H: 3.675 x 1.671 x 7.110 mm)
– Power Pick Global lagerhanteringssystem
– Plockhjälp – Positionindikering: LED-list
– Kundspeciﬁkation – specialfärg: Rosa

Personlig information för att optimera din intralogistik:
info.remstar.se@kardex.com
www.kardex-remstar.se

