
Netthandelen.no AS er Norges største auksjonsnettsted målt i omsetning. Daglig besøkes Netthandelen.no mellom 30.000 til 
60.000 unike brukere. Det er ca 90 ansatte i selskapet. Hver dag handler mellom 1200 til 1500 mennesker varer gjennom 
netthandelen.no. Gjennomsnittspakken består av 4-5 produkter. Nettstedet www.netthandelen.no ble kåret til Norges 6 viktigste 
nettsted av E24.no i 2006 i forbindelse med internetts 15 årige historie.
Netthandelen.no AS er engasjert i flere andre selskaper, blant annet www.gitarhuset.no, www.blivakker.no, og 
www.cocopanda.dk. Netthandelen.no AS startet med sin første auksjon 16 august 2002. Før den tid var Netthandelen.no en vanlig 
nettbutikk. Selskapet startet i 1997, men først i 1999 ble domenet www.netthandelen.no registrert. 

Lager & Industrisystemer AS er stolt av å være samarbeidspartner og leverandør av nye logistikkløsninger bestående av 2 stk 
Logimat heisautomater med 12 meters høyde, PR 600 pallreoler med gitterrister og 2 stk pallmagasiner.
For Netthandelen. no AS og logistikkdirektør Thor Sverre Molle var kritiske suksessfaktorer at vareflyt ble optimalisert i 
hentemottak og at det ble frigitt betydelig lagerareal da veksten for Netthandelen.no AS fortsatt er betydelig. Som Thor Sverre 
Molle sier, Lager & Industrisystemer ble valgt som samarbeidspartner og leverandør da gjennomgang av vareflyt med rådgivning 
og analyse kunne vise til effektiviseringsgevinster og kostnadsbesparelser for Netthandelen.no AS
Lager & Industrisystemer AS / SSI Schäfer ønsker Netthandelen.no AS lykke til med nye logistikkløsninger!

Nye vAReheISeR og PR 600 PALLReoLeR
Nye PALLMAgASIN-Nye MuLIgheTeR

http://cocopanda.dk
http://netthandelen.no
http://gitarhuset.no
http://blivakker.no
http://cocopanda.dk
http://netthandelen.no


Lager & Industrisystemer AS har realisert 
lagerinnredning til Netthandelen.no AS i 
Kristiansand
Et fleksibelt og allsidig lagringssystem fra 
Lager & Industrisystemer AS / SSI SCHÄFER ble levert 
og montert til Netthandelen.no AS. Logistikkdirektør 
Thor Sverre Molle hadde fokus på å finne et allsidig 
lagringssystem som kunne hensynta lagring av alle 
typer gods i både lengde, dybde, høyde og vekt. Dette 
har vært en stor utfordring å håndtere tidligere. Dete 
ble lagret på gulv, noe som opptok svært verdifull 
lagringsplass.
Gjennom god rådgivning og analyse falt valget på LIS 
og PR 600 pallreoler med gitterrister i hele anlegget. 
Som Thor Sverre sier, dette er blitt en helt ny 
hverdag for oss der alle er fornøyde. Og det er jo et 
viktig kriterie for oss, fornøyde medarbeidere som 
skaper fornøyde kunder.   

Med gitterrister på alle nivå kan det lagres gods i alle type former

Netthandelen.no AS har hatt en betydelig 
økning av hentekunder. Dette har gitt 
utfordringer for Netthandelen.no AS når 
trafikken har vært som størst. For Thor Sverre 
Molle var dette en prioritert oppgave å finne 
løsning på. For som han sier, våre kunder skal 
ha rask og effektiv service med kort venteti når 
de kommer for å hente varer. Dette har vi nå 
funnet en optimal løsning på ved å installere 
2 stk Logimat heisautomater med integrert 
styrings og scannersystem som vil gjøre 
hverdagen betydelig enklere og mer effektiv.

Sikkerheten er naturligvis en del av vår leveranse. 
Rasikring, stolpebeskytter og stigebeskytter inngår 
som en naturlig del



Kort oversikt over fordeler
 I hentesone for kunder
• 2 stk Logimat heisautomater som gir betydelig effektivisering
• Pallreoler integrert inn til heisautomat for volumiøst gods

 under daglig drift
• Tilrettelagt for meget god intern logistikk og påfylling
• Rask ekspedering
• Profilering av produkter i pallreol

 Klar for fremtidig utvikling
• Får frigjort betydelig lagringsområde som fortsatt kan gi            

betydelig vekst for Netthandelen.no AS

eRgoNoMI I hØySeTeT
Netthandelen.no AS har installert 2 stk pallmagasin. Det 
viktigste kriterie for logistikkdirektør Thor Sverre Molle er å 
spare medarbeiderne for tunge løft i hverdagen, tunge løft som 
kan ende med ryggskader og såre fingre på grunn av splinter ol 
i pallene- og selvsagt føre til sykemeldinger.
Pallmagasinene som er installert går på strøm (230V). Den store 
fordelen er selvsagt at dette kan plasseres overalt, bare det er 
strømuttak i nærheten.
El forbruket er så lavt at det kan sammenliknes med forbruket 
til en kaffetrakter- det kan dermed kalles ”grønt”!

Pallemagasinet kan automatisk oppstable eller nedstable én 
palle om gangen

Skift mellom stabling og avstabling foregår ved et enkelt 
trykk på brukerpanelet som er plassert ved siden av 
pallmagasinet. Dessuten er det mulighet for sette inn eller 
ta ut en hel stabel av gangen

Innsetting / uttak av en pallestabel foregår med truck eller 
plukkvogn

Sikkerhetsrutiner i bruken 
ivaretatt på en optimal måte
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et unikt og
overbevisende totalkonsept:
Utvalget av løsninger sammensatt i et totalkonsept kombinert med 
full støtte helt fra starten av og frem til ferdig montert anlegg er 
svært viktige kriterier for Netthandelen.no AS og Thor Sverre Molle. 
Anlegget er montert og levert innenfor avtalte tidsfrister. 
Tilbakemeldinger er ubetinget positive, både fra de ansatte og Thor 
Sverre Molle hos netthandelen.no AS. 
Lager & Industrisystemer AS ønsker Netthandelen.no AS lykke til 
med den nye logistikkløsningen.

LAGER & INDUSTRISYSTEMER AS
Totalleverandør av lager-, industri- og 
logistikkløsninger.

Kveldroveien 17
1407 Vinterbro
Tel +47 23 14 24 00
Fax +47 23 14 24 19
e-Mail post@lis.no
Web www.lis.no

gjennomgang av konseptstudie 
Kundens ønsker, krav og behov avdekkes. Innredningskonseptet 
blir så utviklet ved å hensynta funksjonskravene til 
Netthandelen.no AS.  Det betyr at rådgivning og service med 
støttefunksjoner skrives hos oss med store bokstaver. 
Med vår lange erfaring tar vi alltid hensyn til kundens ønsker og 
krav og utvikler den optimale totalløsningen.

1.
2. Detaljert planlegging

Vår brede kunnskap om prosesser fra ulike bransjer legger et solid 
grunnlag for utvikling av fremgangsrike logistikkonsepter.
Detaljplanleggingen er da også grunnlag for
den optimale totalløsning.  
Vi taler samme språk som våre kunder!

3.Totalkonsept med implementering og montering
Ønske om 100 % tilgjengelighet for varer og tjenester stiller høye 
krav til lager og logistikk. Det er viktig å finne den rette strategien 
og virkeliggjøre den med de mest effektive
systemene. 
Lager & Industrisystemer gjennomfører alle sine prosjekter på 
bakgrunn av LSDP (LIS Solution Delivery Prosess) Modellen sikrer
felles tolkning av hva som skal leveres, inklusive hva partene er 
ansvarlige for. Likeledes vil det være klar fremdriftsplan i forhold 
til test, overtagelse og tilgjengelighet.

Profesjonell prosjektledelse og gjennomføring
Våre kunders investeringer skal alltid væe trygge. 
Vi lever opp til lovet produktkvalitet og pris. Vi tar fram 
detaljerte planer, som virkeliggjøres av våre
prosjektledere på plassen. Vår service er av
høyeste klasse fra planlegging til igangsettelse.

4.

LIS – Kvalitetsleverandøren du kan stole på
Lager & Industrisystemer AS er en totalleverandør av 
lager-, industri og logistikkløsninger. Pallreoler, småvare-
reoler,  plastkasser, automasjonsanlegg, lagerautomater, 
mobile reoler, grenreoler og gjennomløpsreoler er noen av 
de produkter vi kan tilby våre kunder. 
Konseptet som er utviklet for Netthandelen.no AS tar 
utgangspunkt i både bredde og dybde i vårt sortiment og 
tilpasset Netthandelen.no AS.

LIS skal være en kvalitetsbevisst samarbeidspartner som 
ivaretar Netthandelen.no AS ønsker og behov ved aktivt
å søke områder som skaper Vinn- Vinn for begge parter.
Vårt hovedkontor ligger ved Vinterbro utenfor Oslo med et 
tilhørende lager på 1 500 m2. Her er det også et verksted 
hvor det kan tilpasses og spesiallages løsninger som ikke er 
katalogført.
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