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Vilofarm

Avanceret webshop
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Selvom man er et svin, kan man godt gå endog rigtig meget op i hygiejne og praktisk indretning af
de daglige omgivelser. Det ved Orla alt om som landmand med en svinebesætning på 2600 grise.
Modsat den generelle opfattelse blandt lægfolk, så ved Orla at grisen, på ingen måde er et svin,
men faktisk et af de mest renlige dyr. Det stiller store krav til indretning af såvel stald som
udearealer, hvis grisene skal have god livskvalitet.
Sammen med Vilofarm har Navtilus gjort det meget lettere for Orla at sørge godt for sine grise.
Inventar til deres hjem bestilles på nettet, akkurat som hvis han shoppede boligindretning til
stuehuset. Det sparer masser af tid og besvær og er desuden meget billigere.
I sidste ende giver det krølle på halen for både Orla og hans 2600 grise.

Projekt

Vilofarm webshop
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”Jeg har lige fra dag ét opfordret alle medarbejderne til at
arbejde med hovedet og ikke med armene, og alle er blevet
opfordret til at komme med idéer til, hvordan vi kan gøre
Ǥǡ
de jo dermed også er med til at sikre deres job, når vores
virksomhed fornyer sig og er progressiv.”
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“Al produktinformation med fotos er lagt ind som et elektronisk katalog, som man kan søge i. Alle varer kan købes
online og på konto. Kunderne har individuel adgangskode
og får rabat efter, hvor meget de køber. Kunderne kan lægge faste ordrer ind, som Microsoft Dynamics NAV holder
styr på og danner nye ordrer, når kunden skal bruge nye
varer. Stamoplysninger udlæses fra Vilofarms Dynamics
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Kunde
Benytter NAV-version
Antal medarb./NAV-brugere
Benytter bl.a. følgende moduler
Virksomhedsoplysninger

gerne er data om produkter, debitorer og fragtrater osv.
Når data er indlæst i databasen og priser er konverteret til
ǡ
¤ϔǡload til de kunder, der ønsker det. Der er på alle måder en
meget tæt integration mellem de to systemer.”

Eksplosion i websalget
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 ¤ ϔ ǡ     ϔ sourcer til mere værdiskabende aktiviteter.”
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Totalleverandør
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”Vi har fået skabt en ånd, hvor alle tænker smartere. Ikke
¤Ǧ¤ǡǤ hoppen har betydet, at afsætningen stiger med 15% om
året og det endda i et vigende marked.”

Vilofarm
NAV 2009
17/31
Automatisk pluk efter udløb, automatik afsendelse af dokumenter, direkte levering, webshop styret fra NAV,
håndscannerløsning, integration til consignor, Navtilus PDF modul.
Vilofarm er en betydelig leverandør til det professionelle landbrug, ligesom også fritidslandmænd og heste- og
hobbydyrsbutikker er blandt kunderne.
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