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ACT LogiFlow – forenkler din hverdag Arbeidsflyt som virker – Norsk Hundefôr 
Norsk Hundefor AS produserer premium hundefor til kunder 
fra hele Europa. De er heleid datterselskap av Nortura SA, og har 
tilgang til norske råvarer av høy kvalitet. Fabrikken ligger i Ro-
galand. Norsk Hundefor AS ble stiftet i 1967 og er i dag Norges 
største hermetikkfabrikk. 

ACT Logimark har levert kontrollutstyr, merking og  
softwareløsning for styring av merkemaskiner knyttet opp 
mot Nortura Axapta-løsning og ITO banestyring. I prak-
sis betyr dette merking på F-pak, D-pak og pall. Samtidig 
har Nortura/Norsk Hundefor full kontroll over hva som er  
produsert og at merkingen blir korrekt. 

Vi kontrollerer produktene for fremmedlegemer med rønt-
gen- og metalldetektorer. Dette er et typisk «ACT Logimark-
prosjekt», hvor vi har fått vise hele vår kompetanse og vårt 
leveranseprogram, og vi ser at det har blitt vellykket.  

 
Arne Motland fra industriell IT i Matiq har uttalt følgende: 

«ACT har god innsikt og viser stor lyst til å lage  
brukervennlig og robust løsning, og ACT håndterte  

spesielt godt integrasjonsutfordringen med Axapta».

Til venstre: Pallemerking i fabrikken til Norsk Hundefôr. Data hentes fra Nortura sitt ERP-system, og sikrer riktig data og full sporing.
Til høyre: Hundematen er merket og sjekket for fremmedlegemer, og kan plastes før den sendes til distribusjon.

ACT er Hovedpartner i GS1 og GS1 Smart Centre 
Vi har jobbet med standardisering for kundene våre i alle år, og er stolte av at vi i vår kunne ta plass 
som hovedpartner i GS1 Smart Centre. 

“GS1 Norway har knyttet til seg partnere som er ledende innenfor sine fagfelt, som er innovative og 
som bidrar til å gjøre GS1 Smart Centre til den ledende møteplassen for innovative og fremtidsrettede 
aktører. Våre partnere bidrar betydelig i utvikling og utforming av GS1 Smart Centre...”, sier Anders 
Askevold, leder av GS1 Smart Centre og GS1s partnerprogram

Noen av våre kunder som foretrekker LogiFlow-basert løsning til sin produksjon:

Som totalleverandør av maskiner, utstyr og løsninger for merking, sporing og 
kontroll, inngår programvare som en viktig faktor i våre leveranser.  

Vår utviklingsavdeling har utviklet programvareplattformen ACT LogiFlow, 
som er utviklet for å optimalisere dataflyten mellom produksjonsutstyr og  
overliggende IT-systemer.

Systemoppbygging
ACT LogiFlow er en plattform for skreddersydde systemer som er modul- 
basert. Dette sikrer blant annet gjenbruk av moduler fra løsning til løsning.   
Forretningslogikken gjør løsningen svært fleksibel. Tilkobling av en vekt, printer 
eller strekkodeleser blir raskt og enkelt å utføre. LogiFlow gir samtidig tredjeparts 
leverandører mulighet for å levere egne moduler som kan brukes på samme vis  
som modulene levert av ACT. 

ACT FØLGER DIN VERDIKJEDE HELE VEIEN

FOREDLINGRÅVARER INN FERDIGSTILLING EMBALLERING TIL SLUTTBRUKER

KONTROLLINNRAPPORTERING MERKING F-PAK MERKING D-PAK/T-PAK DISTRIBUSJON

Ordreliste klar for plukking.

Typiske funksjoner som kan velges:
 To-veis kommunikasjon med:  

 - ERP-system 
 - I/O-system 
 - Webservices 
 - API 
 - PLS 
 - Robot 
 - Synkronisering

 Plukking av vare fra ERP-ordre

 Plukking via strekkodeleser 

 Registrering av veiedata

 Registering av batchnummer

 Varemottak fra innkjøpsordre i 
 ERP-system

 Innrapportering av levert 
 mengde per ordrelinje

 Innmelding via strekkodeleser,  
 vekt eller manuell inntasting

 Innmelding av leverandør- 
 varenummer for sporing

 Generering av internt  
 batchnummer for sporing

 Vekt og pris kalkulasjon
 – Iht. regelverk
 – Pris per enhet fra ERP system

 Design av etikett (WYSIWYG)

 Merking med EFTA-logo, Nøkkelhull o.l.

 Utskrift av bilder, logo etc.

 Støtter printere med Windowsdriver,  
 Sato SBPL, Intermec DP

 Merking ihht GS1 og Stand
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Plug 
inPlattformen har innebygget modul for kommunikasjon med andre enheter.  

Oppsett av kommunikasjonen mellom klienter og servere blir dermed enkelt.  
Kommunikasjonen er komprimert og kryptert for størst mulig sikkerhet og hastighet.
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