Medical Packaging & Logistics

Ønsker i større fleksibilitet..?
Grundvig.as giver jer muligheden og friheden til selv at kunne styre og
justere jeres lager og logistik.
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Hvad opnår I ved at justere..?
Lille fleksibilitet

Større
fleksibilitet

Meget tidsforbrug

Faste omkostninger

Variable faste
omkostninger

Lidt
tidsforbrug

Større fleksibilitet og
flere muligheder

Variable faste
omkostninger

Minimer tidsforbruget og få
mere tid til andre opgaver

Med Grundtvig.as som samarbejdspartner, er der mulighed for større
fleksibilitet, i den komplette supply
chain eller i dele af denne.

Ved at outsource enkeltopgaver eller
den komplette supply chain til
Grundtvig.as bliver jeres virksomheds
faste omkostninger variable.

En fleksibilitet I som kunde kan justere
efter behov og efterspørgsel eller ved
sæsonbestemte produkter.

Med vores professionelle setup indenfor lager og logistik har I mulighed for
at justere i faciliteterne, eksempelvis
med hensyn til medarbejdere,
maskiner, lager ect.

Ved at lade Grundtvig.as varetage de
daglige administrative opgaver, som
indebærer planlægning, bestilling,
koordinering, opfølgning og
distribution, får I som kunde mere tid
til andre opgaver.
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I slipper for de udfordringer og problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med at styre lager og logistik.
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Med tanke på miljøet tilbyder vi et fleksibelt pakkekoncept, som kan
integreres med alle typer af emballage.
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Fabrikkens renrum er godkendt af den danske lægemiddelstyrelse
og GMP certificerede.
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Vi tilbyder bl.a.:

• Antistatiske gulve
• Overtryk
• klasse 100.000 ﬁlter
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Den komplette supply chain
Grundvig.as har mere end 35 års erfaring med at varetage den totale pakke- og distributionsløsning
eller enkeltopgaver indenfor emballering, kontraktpakning, lagerstyring og montage.

Grundtvig.as

Kompetencer / ydelser

Design & udvikling

Emballage

- Grafisk design
- Rådgivning & vejledning
- Optimering & effektivi- sering

- ISO-2859 -10
- Salg/detailemballage
- Displays
- Transportemballage
- Blindskriftemballage
(braille)

Industriel montage
Pakning
& klargøring
- Justering & montering
- Efterbehandling &
- klargøring
- Kvalitetskontrol & test

- Manuel- & maskinelpakning
-- Komponentpakning

Medicinal

Etikettering &
printning

Lagerstyring &
logistik

- Justering & kontrol
- Udskiftning af indlægs- sedler
- Modtagelse & frigivelse
- Kvalitetsstyring

- Thermo/thermotransfer
& EAN-koder
- Indlægssedler
- 2D EAN-koder

- Lokation, zone, placering- Best before
- BATCH / Lot.
- FIFO/LIFO
- Dag til dag leverance

Levering
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Kompetencer
Modtagelse & frigivelse

Design & udvikling

Kvalitetsstyring
Totalløsning

Pakning

Kontrol & justering

Etikettering & mærkning

Vi har 7.500 m2 / 38.000 m3 lager til opbevaring af Euro og US paller
• Samtlige varer registreres på råvare og færdigvare nivaeu.
• Varerne modtages/leveres efter ønske ud fra FIFO/LIFO, BATCH/LOT eller Best Before.
• Track & trace på samtlige forsendelser.
• Vi håndterer puk & pak samt dag til dag leverancer.
• Temperatur-monitoreret lager
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Kvalitetssikring og sikkerhed

Kontrol:

Sporbarhed:

Sikringsniveau 50

Best Before

Cellesikring

BATCH/LOT

Mekanisk sikring

FIFO/LIFO

Elektronisk sikring

Medicinal:
GMP / § 39 certificering
ISO 2859-10
Kvalitetsstyring

Renrum:

Farmaceut / QP (Qualified Person)

Overtryk hPa
Komplet videoovervåget sporbarhed

Temperaturstyring °C

Seperat sikrede produktionslokaler

Luftfugtighed %RH

Alle produkter har Grundtvig quality ID

Antistatiske gulve

Fødevaregodkendelse:

Klasse 100.000 filter
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