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Scan og gå til hjemmesiden

BB Data er......
Én totalleverandør til det hele.

Her bruges vores løsninger

Hos BB Data har vi fokus på driftsikre lager- og logistikløsninger. Vi ønsker at fungere som
jeres trofaste rådgivere inden for stregkodeudstyr. I får alting samlet hos én leverandør og vi
assisterer med alt fra salg af udstyr, udskiftning og reparation til bestilling af labels mm.

BB Data leverer løsninger til mange forskellige brancher.

Et utal af mugligheder. Vi finder den rigtige løsning til jer.
BB Data laver kundespecifikke løsninger til de mangeartede arbejdsopgaver, der findes på
lageret, i produktionen og i transport. I en løsning indgår der typisk labels, labelprintere,
stregkodescannere, software og programmering. Vi har f.eks. lavet løsninger til verificering af
stregkoder, lageroptælling, Covid-19 labels, og pakkelokations applikation.

Hardware
Rådgivning

Labels

Vi er jeres totalleverandør og rådgiver jer på bagrund af et stort branchekendskab.
Vi servicerer virksomheder i hele landet og rådgiver inden for følgende brancher:

Sundhedssektoren

Lager og logistik

Energi og forsyning

Industriel produktion

Teknologi og udvikling

Andre brancher

Support
Software

Hos BB Data får du det hele

Fra behov til færdig løsning

Se her hvad vi tilbyder.

Vi hjælper med at definere problemstillingen.

Vi sælger ikke blot hardwaren. Vi vejleder, udvikler, supporterer, reparerer og udskifter.
Vi optimerer jeres arbejdsflow og effektivitet mest muligt.

Vi går grundigt til værks og har gennem mange års erfaring opbygget en
løsningsmodel, som vores vores kunder har stor glæde af. Et samarbejde med BB
Data bygger på dialog og forståelsen for kundens situation og udfordringer.
Behovsafklaring

Løsning udvikles

Præsentation af løsning

Implementering

Vi skaber langvarige tætte relationer til kunder
Rådgivning

Support

Hardware

Labels og farvebånd

Software & udvikling

Tilbehør

Samarbejdet er centralt.
Vi prioriterer samarbejdet med kunden højt. Det gode samarbejde opnår vi med åbenhed,
ærlighed og hurtig respons. Vi er en kompetent sparringspartner, der sørger for en hurtig og
effektiv løsning, der er funderet i jeres forretning. Vores løsninger fokuserer på
brugervenlighed, brugssituation, jeres arbejdsprocesser og arbejdsmiljø. Ud fra det
skrædersyer vi den rigtige løsning til jer.

Certificerede Honeywell og Zebra forhandlere

Jeres kompetente hardware eksperter

Vi yder grundig support og service.

Se her hvad BB Data tilbyder af produkter.

BB Data har et langvarigt samarbejde med både Honeywell og Zebra. Det gør os i
stand til at yde support på jeres produkter i langt de fleste tilfælde. Vores teknikere
yder også support på andre mærker og sidder klar til at løse jeres problem.

Vi har et komplet sortiment af hardware og udvider løbende udvalget. I får leveret robust
hardware i høj kvalitet. Jeres forretning indtænkes altid i vores anbefaling af hardware.

Labelprinter

Håndterminal

Mobil printer

Tablet

Håndscanner

Vores teknikere står klar til at hjælpe med:

Telefonsupport

Servicebesøg

Reparation

Opsætning

Truck computer

