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Arbetsinstruktion avvikelse under 
plock WMS 

Lagrum och styrande förutsättningar 

Länk till rutin  

Syfte 

Hantering av avvikelser under plock för uppföljning och korrektion. 

Omfattning 

n/a 

Ansvarsfördelning 

Lagerchef 

Genomförande/Utförande 
Då plockaren kommer fram till en hylla och inte kan finna varan, varan är 

öppnade fast den inte ska delas eller datumet har utgått på produkten så ska 

plockaren göra en avvikelse. 

Här skapas en avvikelse under plock, om fysiskt saldo på hyllan är mindre 

än det som ska plockas enligt säljorder anger plockare det antal som finns 

plockbart. Ange som orsak Fysiskt saldo saknas. 

 

 

 

 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/divse/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=divse-4-12412
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Avvikelser kan bero på olika orsaker som  

Saknar fysiskt saldo (kontrollera befintlig plats och föregående plats ”flytt”) 

 Utgått Datum 

 Trasig förpackning 

 Delad förpackning 

 Fel produkt på hyllan 

 Fel i lagerflytt 

 

Varor som det sker en avvikelse under plock hamnar på lager 4 med en or-

sakskod och benämning och dessa behöver utredas dagligen så vi har full 

kontroll på vårt lager.  

Då en avvikelse har skapats så loggas den i vår databas med datum, produkt, 

antal, avvikelsekod. 

Vi fångar upp detta 1 gång per dag med ett automatiskt mail från databasen 

men man kan även kolla denna vilken tidpunkt man vill på dagen. 

Som ett led i kvalitetsarbete så har vi skapat en del kontroller och ett antal 

rapporter som ska underlätta dels kontrollerna av befintliga avvikelser eller 

identifiera produkter som är ”svårplockade” eller kanske ligger på fel place-

ring 

På nästa sida finns instruktioner och hur man går till väga för att kontrollera 

dessa, samt rapporter som en hjälp 
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Kontroll 
Lagerchefen/behöriga får mail 1 ggr per dag (15:00) om att det finns eller 

inte finns varor på lagret hanteringen ska ske enligt nedan då rapporten leve-

rerats via mail 

Skriv ut rapporten och kontrollera vart artikeln placerades innan sista lager-

flytten, ta med utskriften och en Ipad, kontrollera om artikeln inte finns på 

placeringen eller föregående 

Varan finns fysiskt på plats 
Om man hittar saldot på hyllan så ska vi flytta tillbaka saldot från lager 4. Gå 

in i WMS och ”klicka” på lager och sök reda på artikeln välj importera och 

lager 4, skjut in saldot på befintligt placering. 

 

Gå in i WMS och ”klicka” på lager och sök reda på artikeln.  

Välj importera.  
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I lager från välj Avvikelselager (lager 4)  

 

Skjut in saldot på befintligt placering. Tryck på bekräfta. 

 



 Sida 5 (8) 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Länsservice divse-4-12712 3.0 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

2021-04-09 Suzanne Stigsdotter Mikael Forsgren Rönnkvist 

 

Trasig vara 
Lägg till varan på korrektionsorder efter besiktning 

Varan finns inte på plats 
Kontrollera föregående placering (förra flytten) och antal finns den på förra 

placeringen  

 

Gå in i WMS och ”klicka” på lager och sök reda på artikeln.  

Välj importera.  

 

I lager från välj Avvikelselager (lager 4)  
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Skjut in saldot på befintligt placering. Tryck på bekräfta. 

 

Varan finns inte på den förra placeringen heller kontrollera om varan går att 

härleda till att en kund fått för mycket men inte blivit debiterad om så är 

fallet skapa en manuell debitering. 
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Manuell Debitering 
I Visma Lager/Lagerkorrigeringar/Manuell debitering. 

Fyll i kund och din signatur som plockare och lägg till aktuell vara, rätt antal 

och frisläpp samma antal i frisläpp nu kolumnen spara på disketten eller 

Ctrl+s varan frisläpps från avvikelselagret 

Lagerkorrigering 
Om man inte kan hitta källan till felet så ska en korrektionsorder skapas. 

I Visma gå till Lager/Lagerkorrigeringar/Lagerkorrigering tryck + så skapar 

du en ny order, lägg till artikeln och antalet samt orsaken spara på disketten 

eller Ctrl+s 

Lagerkorrigering godkänn 
I Visma gå till Lager/Lagerkorrigeringar/Lagerkorrigering@godkänn, kon-

trollera ordersumma ”vad får den vara” för ytterligare undersökningarn. 

Om den ska godkännas lägg till signaturer på godkänn av och byt ordertyp 

till 4 och spara på disketten eller Ctrl+s så är korrektionsordern godkänd. 

Uppföljning 
För att kontinuerligt kontrollera så vi inte har en artikel som är ”svår” att 

plocka på fel plats så finns det en rapport som visar vilka artiklar som det 

skapas avvikelse under plock, den bör kontrolleras veckovis för att före-

bygga avvikelser. 

Rapporter för kontroller: 

Lagerhändelser per plockplats 

http://fsu807/reports/report/Länsservice/Händelser%20per%20lagerplats 

Lagerhändelse per artikel 

http://fsu807/reports/report/Länsservice/Händelser%20per%20lagerplats%2
0Artikelnummer 

Rapport för avvikelse under plock 

http://fsu807/reports/report/Länsservice/Avikelse%20under%20plock 

Rapport för uppföljning avvikelse Periodvis 

Kommer inom kort 

Rapport om ekonomi vill ha ett dokument (använd PDF spara ett träd) 

Kommer om det behövs. 

 
 

http://fsu807/reports/report/Länsservice/Händelser%20per%20lagerplats
http://fsu807/reports/report/Länsservice/Händelser%20per%20lagerplats%20Artikelnummer
http://fsu807/reports/report/Länsservice/Händelser%20per%20lagerplats%20Artikelnummer
http://fsu807/reports/report/Länsservice/Avikelse%20under%20plock
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