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INNOVATIV KUNDESERVICE 
GIVER MAKSIMAL 
TILGÆNGELIGHED

Maksimal tilgængelighed af alle systemer og korte reaktionstider ved behov for ser-
vice er afgørende for at opnå gode resultater med komplekse logistiksystemer. Og 
her giver digitaliseringen nye muligheder. På det område har SSI SCHÄFER et bredt 
udvalg af tjenesteydelser. Det sikrer, at jeres anlæg hele tiden er effektivt og kan få 
tilsluttet ny og moderne teknologi. Lige fra udvidet support til computerunderstøttet 
forebyggende vedligeholdelse. Vi kan tilbyde meget mere end bare support! Vores 
omfattende Life Cycle Management og intelligente 4.0-tjenesteydelser gør med ga-
ranti de interne logistiske systemer maksimalt tilgængelige.

ssi-schaefer.com
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Leder

Kære læser!

Kunderne kræver i stadig højere grad digitale og 
individuelle tilbud, enestående oplevelser af det 
enkelte brand samt kortere leveringstider. Det er 
her logistikken kommer i spil. Den er ikke bare en 
nødvendighed, men en afgørende konkurrence-
fordel. For logistikken sparer nemlig kunderne for 
det måske mest kostbare, nemlig tid.  

Som markedsførende på verdensplan har SSI Schäfer  
en målsætning om at gøre de interne logistiske 
processer hurtigere og mere efektive. Her gælder 
det om at udnytte digitaliseringens muligheder i 
irmaernes interne logistiksystemer og materia-
lelow. De netværksbaserede systemer, som den 
globaliserede verden danner grundlag for, giver os 
revolutionerende muligheder for at opfylde vores 
kunders ultimative krav til, at der er permanent, 
pålidelig og leksibel adgang til varer via alle distri-
butionskanaler – i alle brancher. SSI Schäfer sam-
arbejder og er i tæt dialog med vores kunder om 
mange innovative projekter, der giver kunderne en 
fremtidssikret løsning.

Det er det nye centrallager hos HARIBO et rigtigt 
godt eksempel på. SSI Schäfer har som totalleve-
randør udarbejdet og færdiggjort dette giganti-
ske projekt på kort tid. Det kan du læse mere om i 
vores forsidehistorie på side 10.

Ud over de enkelte projekter løser vi også både 
vore dages og morgendagens udfordringer og er 
med til at forme fremtiden inden for intern logi-
stik. Fremtidens temaer som kunstig intelligens 
(AI) og robotteknologi motiverer os til fortsat at 
være førende i branchen med innovationer på ver-
densplan og til at arbejde proaktivt for at skabe 
nye løsninger til vores kunder. 

Læs mere om det og andet der er værd at vide om 
intern logistik, i den nye udgave af vores magasin. 
Vi håber, du kan inde inspiration her, og ønsker 
dig rigtig god læselyst.

Mange hilsner

Klaus Tersteegen
Member of Operational Management Board, 
SSI Schäfer
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Er kunstig intelligens (AI) bare et buzzword, eller  
er der mere ved det? Bliver AI allerede anvendt,  
eller er vi kun på et forstadium? Dette bliver  
belyst i interviewet med Markus Klug, teamleder i 
Data Analysis & Simulation hos SSI Schäfer  
IT Solutions GmbH. Og han giver også et indblik i  
SSI Schäfers planer om at indføre AI i sine projekter.

EN VERDEN, VI 
SLET IKKE KAN 
FORESTILLE OS
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Hvad er forskellen på klassiske IT-systemer og moderne 
AI-systemer?
Klassiske IT-systemer er regelbaserede og dermed også 
statiske. Det vil sige, at vi deinerer funktioner og beslut-
ningstræer, som maskinerne implementerer. Men kunder-
ne vil have mere. De vil kunne håndtere mange forskellige 
ordrer gennem lere forskelige salgskanaler, f.eks. fysiske 
butikker og e-handel, leksibelt, parallelt og individuelt. Et 
første skridt i den forbindelse er algoritmer, der optimerer 
ordrelowet. Sådanne algoritmer har vi introduceret hos vo-
res kunde tøjproducenten Desigual, hvor algoritmerne lø-

bende tilpasser ordreafviklingen for at sikre en mere 
omkostningsefektiv plukning. Men de logiske 

systemer, vi i dag bruger i IT-verdenen, sæt-
ter væsentlige grænser for det, vi kan.

Hos SSI Schäfer tænker vi pro-
gressivt: AI er vores motto. De 

interne logistiske processer 
skal kunne tilpasse sig 

automatisk og dynamisk 
til kundens skiftende 

krav og behov. Her skal 
objektive IT-systemer 
undersøge og analy-
sere mønstre, f.eks. 
bestillingsadfærd, 
der er usynlige 
for mennesker, 
der tænker mere 
kausalt. Dette para-
digmeskift vil gøre 

det muligt for os at 
udforme processer 

mere dynamiske og 
situationsafhængige. En 

fordel er, at kundeordrer 
så kan forudses og plukkes, 

før ordren modtages, så le-
vering kan ske endnu hurtigere, 

når vi rent faktisk modtager ordren. 
Vi skal udnytte den viden om vores 

kunder, der indes i deres data.  

Hvad er kunstig intelligens? Hvad er intelligens? 
Og hvornår er et system et AI-system?
AI er et forsøg på at give et computersystem en vis grad af 
intelligens. Men selv eksperter kan ikke blive enige om en 
klar deinition af begrebet ”intelligens”. Det er det neuro-
nale netværk et eksempel på. Det er en IT-baseret model 
af kognitive strukturer, der har til formål at tilnærme sig en 
generelt ukendt funktionel sammenhæng mellem inputdata 
og resultater. Systemerne analyserer de mulige forbindelser 
og anvender de eksisterende data på en neutral måde, 
som vi forudindtagede mennesker slet ikke kan. Kort sagt: 
Mennesker tænker for problemspeciikt, mens maskiner 
søger forbindelser og giver os svar på spørgsmål, som vi 
muligvis aldrig selv ville have stillet.

Hvordan ser fremtiden ud?
AI-systemer, der er blevet trænet i at udføre specielle 
opgaver, kan hjælpe lagermedarbejderne. På grundlag af 
intelligente prognoser vil AI-systemerne give anbefalinger, 
der kan forbedre efektiviteten af processerne. Eksempelvis 
vil forebyggende vedligeholdelse (Prescriptive Mainten-
ance) kunne forudse en maskines (rest)levetid: Der vil blive 
foretaget fremadskuende diagnoser af mulige problemer, 
så forebyggende vedligeholdelse kan foretages, og der kan 
reageres proaktivt ved at tilpasse den interne logistik, uden 
at der opstår mærkbare driftsstop i anlægget. Forebyggende 
vedligeholdelse har til formål at kombinere intelligens på 
hardware- og softwareniveau.  

Begrebet AI er ikke nyt, men det bliver mere og mere 
relevant. Hvorfor er dette emne oppe i tiden lige nu?
I 1990’erne manglede man de nødvendige datamængder 
og computerkraften var for lille til at kunne foretage den 
nødvendige krævende indlæringsproces for at kunne 
bruge AI. Men i dag er det muligt med moderne hardware 
og lynhurtige chips. Big data-teknologien sætter os i den 
fordelagtige position, at vi kan give systemerne kunstig 
viden og lade dem lære løbende. Deep learning-teknolo-
gien, en type maskinlæring baseret på hierarkisk tilpasning 
af neuronale netværker, er i dag gennemtestet og klar til 
brug. Og sidst men ikke mindst er vi i dag blevet bedre og 
mere leksible. Nu kan vi gå ud over teorien og få indarbejdet 
teknologierne i det daglige arbejde. Løbende videreudvik-
ling og optimering er afgørende for denne integration og 
øger dermed vores muligheder for at bruge AI.

Hvilken virkning har det på interne logistikløsninger fra 
SSI Schäfer? Hvilken rolle spiller AI i dit team? 
Med udviklingen af vores IT- og softwarekompetencer i  
SSI Schäfer IT Solutions GmbH har vi fået helt nye muligheder 
inden for brugen af AI. Vi vil snart kunne anvende AI-systemer 
i kundeprojekter – i hvert fald baseret på historiske data. 
I fremtiden vil det medføre, at vi i mindre og mindre grad 
skal programmere, men i stedet i stadig højere grad skal 
oplære systemerne. Det klare mål med denne udvikling er 
at opnå endnu mere succes i vores projekter. Men samtidig 
må vi ikke miste kontrollen over systemet: Hvor langt vil vi 
gå? Vi skal stadig have fallback-strategier, så vi er forberedt 
på uforudsigelige forandringer hos kunden. Kun på den 
måde kan vi sikre, at kundens lager altid er funktionsdygtigt. 

I sidste ende vil vi give kunden en lagerløsning, der kun 
er begrænset teknisk af hardwaren. Fleksibilitet er det 
centrale element inden for softwaresupport, så man 
bedre kan tilpasse sig kundernes krav og behov. Men det 
afgørende for implementeringen af AI er kommunikation 
mellem specialister inden for data science/simulation og 
de personer, der rent faktisk udfører implementeringen.
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V irksomheder inden for medicinal- og kosme-
tikindustrien har komplekse interne logistiske 
rammebetingelser. Deres produkter er generelt 

meget skrøbelige og kræver løbende dokumentation. 
Samtidig er det karakteristisk for branchen, at leverings-
frekvensen er meget høj, og at der kan være ekstreme 
spidsbelastningsperioder. Dette skyldes en tendens til, 
at modtagernes lagerkapacitet bliver stadig mindre, så 
de bestiller mindre mængder, men til gengæld bestiller 
oftere. Samtidig er der en forventning om hurtig leve-
ring, ofte i løbet af få timer. Slutkunderne stiller strenge 
krav til kvaliteten og har en klar nulfejlstolerance. 

Kravene til den interne logistik er ekstremt høje i begge 
brancher. Men de særlige krav til håndtering af pro-
dukterne er meget forskellige. Der indes eksempelvis 
mange regler og love om opbevaring og plukning af 
medicinske produkter, som skal overholdes. Og det har 
vidtrækkende konsekvenser for forsyningskæden. 

Noget af det vigtigste er sporbarheden af receptplig-
tige produkter. Der skal bl.a. holdes nøje øje med sid-
ste anvendelsesdato. I nogle lande er receptpligtige 
produkter desuden mærket med et serienummer for at 
forhindre forfalskning. Det betyder, at disse produkter 

SKRØBELIGE 
PRODUKTER 
MED NULFEJLS- 
TOLERANCE
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ikke kan plukkes i batches, men skal plukkes enkeltvist. Der 
er også forskel på receptfri og receptpligtig medicin. Der 
stilles også krav til særlige lagerområder til urtemedicin, nar-
kosemidler og farlige kemikalier, og samtidig kræver visse 
produkter særbehandling i form af køling og særlig sikring. 
Dette marked kræver validering og certiicering af alle logi-
stikløsningens delområder. 

For kosmetik er det derimod primært skånsom håndtering, 
der er vigtig. Varerne er ikke kun meget skrøbelige, men 
også meget dyre. Der stilles store krav i logistikkæden, fordi 
emballagen hele tiden skal være pæn og fejlfri. Det er des-
uden en udfordring at integrere omnichannel-styring i mate-
rialelowet samt at sikre omfattende styring af returvarer. 

De interne logistiske løsninger til den slags opgaver omfat-
ter især A-frames, vare-til-person-systemer og løsninger 
med forsendelsesbuffer og håndteringssystemer. Der-
til kommer brugen af efektive shuttle-systemer, der opfyl-
der de høje krav. Sidst men ikke mindst er softwareløsnin-
ger naturligvis helt uundværlige til intelligent styring af alle 
manuelle, delvist automatiserede og fuldautomatiske syste-
mer samt til integration af særlige tillægstjenester. 

Branchetjek  
Healthcare & Cosmetics

I logistiksystemer inden 
for sundheds- og kosme-
tikbranchen plukkes der 
ofte op til 20.000 enhe-
der på ganske kort tid.
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NYT HJEM TIL 
VINGUMMIBAMSERNE
SSI Schäfer har etableret et centrallager for HARIBO, som løser den verdenskendte 
slikproducents helt særlige udfordringer og samtidig giver plads til fremtidig vækst.
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Forsidehistorien

Der indes næppe nogen, der ikke 
kender slikket fra HARIBO, bl.a. 
vingummibamserne. Men før vi kan 
gufe slikket i os, gennemgår det 
mange processer, lige fra indkøb af 
ingredienser, produktion, salg og 
logistik til levering til detailhandlen, 
før det til sidst når ud til slutkun-
derne. Intelligent lagerlogistik med 
permanent og pålidelig tilgængelig-
hed er noget, der kører ubemærket 
i baggrunden, uden at forbrugerne 
lægger mærke til det. Ud over pro-
dukternes smag og kvalitet er det en 
væsentlig grund til HARIBOs succes.

DEN HELT  
RETTE
LØSNING
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Forsidehistorien

HARIBO har i næsten 100 år haft hovedkvarter i Bonn, men lytter nu til 
byen Grafschaft i Rheinland-Pfalz. Her åbner irmaet også en ny fabrik 
i 2018. Det er den hidtil største enkeltinvestering i irmaets historie. 
Alene produktionen vil fylde et areal svarende til hele syv fodboldbaner.  

Målsætning: at minimere omkostninger og grænselader
I ”Innovationspark Rheinland” i Tyskland bliver der bygget en administra-
tionsbygning, produktionslinjer, emballeringsanlæg og et logistikcentral-
lager på en 27 hektar stor grund. SSI Schäfer er hovedentreprenøren for 
den interne logistik i det nye lager.

Høj redundans i et toetagers lager
Da hele materialelowet er spejlet og forløber helt identisk på to niveauer, 
kan HARIBO drage nytte af lagerets høje redundans. 

100 % sekvensering i forsendelsen
Ved hjælp af en vareudgangsbufer i lere etager stilles pallerne klar i 
forskellige buferstationer og i en rækkefølge, der er optimeret til udle-
vering. Det giver store efektivitetsforbedringer i forsendelsen, fordi det 
optimerer ruterne – afhængigt af kunde, rute og dag.

Skræddersyet softwaresupport
I det nye lager anvendes mange af funktionerne i WMS-softwaren 
(Warehouse Management Software) og logistiksoftwaren WAMAS® 
fra SSI Schäfer – suppleret med individuelle procesudvidelser der er 
udviklet specielt til HARIBO. WAMAS forbinder samtlige interne logi-
stiske komponenter til et intelligent system. Softwaren administre-
rer og styrer alle de processer, der er integreret i HARIBOs interne 
logistiksystem – lige fra efektiv og leksibel ordrebehandling over 
varebevægelses- og ressourceoptimering til beregning og analyse af 
logistiske nøgletal.

  Konceptudarbejdelse, simulation og planlægning af 
realisering

 Nøglefærdigt byggeri
 Automatisk højlager med 92.800 pallelokationer
  22 Exyz-kraner
  Indlagringskapacitet: 645 paller i timen
  Ca. 2,6 km conveyorsystem inklusive to elektriske 
banesystemer

  En gangbro forbinder centrallageret med produktionen
  WAMAS® Lighthouse: Visualisering, overvågning og  
optimering af produktiviteten

 Logistiksoftwaren WAMAS® suppleret med individuelle  
 procesudvidelser

OVERBLIK
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Forsidehistorien

”Udfordringen i dette projekt var 
at kunne levere det enormt store 
anlæg nøglefærdigt til HARIBO 
med en relativt kort byggeperiode 
på under to år. Takket være vores 
medarbejderes fantastiske indsats 
lykkedes det for os – anlægget 
stod driftsklart rettidigt i slut-
ningen af maj 2017.”

Martin Keller,  
projektleder hos SSI Schäfer
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HARIBO valgte SSI Schäfer som totalleverandør: Var brugen af en 
totalleverandør et forudbestemt krav? Hvilke fordele er der ved at 
bruge en totalleverandør?
Det var et klart krav fra vores side at bruge en totalleverandør af materia-
lelow, software og byggeri. Vi ville sikre, at dette gigantiske projekt var så 
enkelt for os selv som muligt, og vi ville minimere antallet af grænselader. 
SSI Schäfer løste opgaven til perfektion. Det er HARIBOs første centrallager, 
og vi baserede primært vores beslutninger på omkostninger og efektivitet. 
Valget af en totalleverandør har givet os varige procesforbedringer.  

Hvordan kunne SSI Schäfer hjælpe HARIBO som partner i dette store 
projekt? Hvad gjorde indtryk på dig?
Vi er indtil videre fuldt tilfredse med det arbejde, SSI Schäfer har leveret. 
De har opfyldt vores drøm. Det driftsklare centrallager baseret på vores 
overordnede planer er blevet lige som vi forestillede os det. SSI Schäfer 
og HARIBO, der begge er familieejede virksomheder, har også mange lig-
hedspunkter inden for virksomhedsilosoi og samme tilgang til udfordrin-
ger. På trods af alle vores krav til anlæggets efektivitet har der hele tiden 
været en god kemi mellem os.

Hvordan ser jeres fremtidsplaner ud? Vil samarbejdet fortsætte?
Vi har allerede lere konkrete planer for fremtiden. Så vi kan udnytte vores 
erfaringer fra dette projekt. Og til etablering af lere logistikafdelinger i bl.a. 
USA og Storbritannien er SSI Schäfer vores foretrukne partner. Der er en 
international spiller som SSI Schäfer det helt rigtige valg.

”SSI SCHÄFER 
HAR OPFYLDT 
VORES DRØM“
Stefan Sorce, 
Head of Global Logistics  
hos HARIBO

3 spørgsmål til 
Stefan Sorce, 

Head of Global 
Logistics hos 

HARIBO

Forsidehistorien
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Best Practice Industry

JEWELRY TELEVISION®:  
EN FREMRAGENDE OMNICHANNEL-
LØSNING

Kundernes efterspørgsel efter permanent tilgængelige varer og hurtig 
levering har i de seneste år skabt stor vækst inden for detailhandlen. Men 
forhandlernes logistiske processer bliver mere komplekse, når de følger en 
omnichannel-strategi med et enkelt lager. Eksempelvis var Jewelry Televi-
sion® (JTV), en af de største multichannel-forhandlere i detailhandlen i USA, 
nået sin øvre grænse. SSI Schäfer påtog sig udfordringen og etablerede et 
innovativt distributionscenter med et avanceret system til styring af returvarer.



17

Best practice: 
detailhandel og engrossalg

T rendsættere, smykkefans og private samlere er 
blot nogle af JTV’s kunder: Denne tv-shop sender 
til over 80 mio. husholdninger i USA døgnet rundt, 

alle ugens dage. JTV.com har desuden også det største 
studiebibliotek for ædelsten og smykker på internettet 
og er samtidig den tredjestørste online-smykkeforhand-
ler i USA. I e-handlen sælges der stadig mindre enheder, 
men med højere dynamik og kompleksitet, og derfor er 
det logisk, at logistikken er nødt til også at vokse for at 
holde trit.

Som førende inden for branchen skal JTV hele tiden 
tilbyde nye, innovative produkter og serviceydelser for 
at opfylde kundernes stadig større krav. Kommunikation 
med kunderne døgnet rundt gennem lere kanaler gav 
virksomheden et stort pladsproblem, og samtidig var 
der behov for at få optimeret lere af de interne pro-
cesser. Dertil kom, at vækstprognoserne for markedet 
gjorde behovet for en ny logistikløsning endnu mere 
presserende.

Med global projektekspertise og mange års branche- 
erfaring udviklede SSI Schäfer et skræddersyet koncept.  
SSI Schäfer analyserede først den daværende situation, fandt 
derefter forbedringsmuligheder og udviklede til sidst en 
model for materialelowet samt den integrerede software. 
Hjertet i lagerkomplekset er et superdynamisk lager med 
16 SSI Schäfer Carousel-systemer (SCS) i to etager og ire 
plukkestationer efter vare-til-person-princippet med infor-
mationssystemet Pick-by-Light. SSI Schäfers logistiksoftware 
WAMAS® styrer alle processerne. Kombinationen af de 
enkelte dele, der er perfekt tilpasset til hinanden, giver en 
logistikløsning, der kan behandle ordrer i realtid, og som 
samtidig både giver betydeligt større kapacitet og udnytter 
den optimalt. 

Efektiv styring af returvarer er afgørende for, at e-handels- 
virksomheder kan behandle de stadigt mindre, men hyppi-
gere forekommende kundebestillinger på en efektiv måde. 
Hos JTV er lager og distributionscenter direkte forbundet. 
Her bliver returvarer registreret hurtigere, så de lynhurtigt 
kan bruges til levering af nye ordrer. Samtidig sikrer logi-
stiksoftwaren, at bestillings- og leveringsprocessen altid er 
transparent for kunden, og det forbedrer JTV’s førsteklasses 
kundeservice yderligere. Det gør denne løsning, der er spe-
cialudviklet til JTV, til en ideel platform til implementering 
af omnichannel-strategien. Og løsningen kan også tilpasses 
leksibelt til fremtidens vækstkrav.

”Vi er blevet endnu mere ef-
fektive med Waveless Picking. 
Allerede nu overvejer vi at in-
vestere i et SSI Schäfer-system 
mere, da vi forventer yderli-
gere vækst i ordreantallet og 
har planer om at øge vores 
vareudvalg.”  

Steve Walsh,  
Senior Vice President for  
Global Operations hos JTV
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I konventionelle lagre til smådele i hyldereoler er der 
ofte meget spildplads. De anvendte kasser er i gen-
nemsnit kun halvt fyldte. Desuden udnyttes hyldereo-

lernes plads ofte ikke optimalt, fordi ikke er deineret en 
standardkasse til de enkelte varer. Resultatet er spild af 
lagerplads. Lagerautomaten LOGIMAT® fra SSI Schäfer 
er en ekstremt efektiv løsning. Den kan enten anvendes 
som et stand-alone-system eller integreres i automatise-
rede anlæg.  

Fleksibilitet sikrer optimal arealudnyttelse
”En lagerautomat kan sammenlignes med et kæmpestort 
skufeskab med to rækker skufer – en på forsiden og en 
på bagsiden. Mellem de to rækker kører der hejs, der 
trækker de enkelte skufer ud og kører dem til den spe-
ciicerede betjeningsåbning,” fortæller Felix Lütkebomk, 
chef for afdelingen for salg af dynamiske systemer hos 
SSI Schäfer. Lagerautomaten, der fås i otte forskellige 
bredder, to dybder og frit deinerbar højde op til knap 
24 meter, kan tilpasses til eksisterende bygninger. For 
at udnytte skufernes areal og højde maksimalt har  
SSI Schäfer udviklet kasseserien LMB, der er optimeret 
med skillevægge til opdeling af de 800 mm dybe skufer. 
Der kan desuden sættes skillevægge ned i skuferne for 
at opnå endnu større leksibilitet i opdelingen af lager- 
arealet til varer med forskellige størrelser eller opbevaring 
af mindre mængder. 

Skalérbar vare-til-person-plukning
Lagerautomaten er som standard udstyret med PLC-sty-
ring, der kan tilknyttes kundens IT-system via et interface. 
Den integrerede plukkesoftware optimerer rækkeføl-
gen af de enkelte ordrelinjer, så hver medarbejder med 
så lidt ventetid som muligt får leveret varerne perfekt 
afstemt fra lere LOGIMAT-automater. 

Grænseløse installationsmuligheder
Den kompakte LOGIMAT kan tilpasses til alle pladsforhold 
og krav, uanset om den skal have separate indlagrings- 
og plukningsåbninger, skal stå i kælderen, skal række 
over to etager, skal anbringes på den udvendige side af 
lagerbygningen, skal gå gennem taget eller nedsænkes 
i gulvet. 

Resultatet er en fremtidssikker og efektiv løsning
Det dynamiske og skalérbare system kan tilpasses præcist 
efter kundens individuelle krav og sikrer ergonomiske og 
sikre processer på lageret. Desuden leverer SSI Schäfer 
totalløsninger med alt lige fra hardware og software til 
efektiv after-sales-service.

Sammenlignet med statiske lagerløsnin-
ger fylder LOGIMAT op til 90 % mindre, 
og transporttiden for lagermedarbej-
derne er over 70 % kortere.

LAGERAUTOMAT 
MED HURTIG AD- 
GANG TIL SMÅDELE

Best practice 
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T il manuel håndtering af komponenter i form af 
bulkgods anvendes der normalt såkaldte KLT-kas-
ser inden for intern logistik. Det er kasser med 

forskellige (ofte standardiserede) størrelser og former. 
Men der er også situationer, der kræver løsninger med 
specialkasser: Eksempelvis når varerne skal lagres eller 
transporteres fastgjort i en bestemt position. Her anven-
der man skræddersyede kasser. Med den skræddersyede 
udformning med indsatser eller rum sikrer disse kasser 
sikker håndtering af skrøbelige varer. 

Skræddersyede kasser er ofte den eneste måde at undgå 
skader på især skrøbelige eller lakerede varer. Der er 
mange muligheder, f. eks. skelnes der mellem QX-kasser, 
formstøbte kasser og specialindsatser til kasserne. Cut & 
Weld-kasser er en anden specialløsning, hvor standard-
kasser skæres over og delene sammensættes til individu-
elle specialmål.

Ud over at beskytte skrøbelige varer og undgå skader 
ved lagring og transport anvendes skræddersyede kas-
ser også til automatisk håndtering. Når robotter overtager 
plukningen, kræver det maksimal præcision. Plukkevaren 
skal så vidt muligt ligge præcis i den position, maski-
nen forventer, da maskinen er mindre leksibel end en 

menneskehånd. Præcis placering med så lille tolerance 
som muligt er især et krav i systemer med meget høj gen-
nemløbshastighed. Desuden skal alle rammeparametre 
overholdes for at sikre en fejlfri proces.

Udvikling af skræddersyede kasser sker ved at analysere 
kravene i det enkelte tilfælde og derefter udarbejde den 
individuelle løsning. Det er primært et spørgsmål om 
omfattende og god rådgivning.

LOGISTIKLEKSIKON: 
SKRÆDDERSYEDE KASSER

Cut & Weld-løsning: 
Disse kasser laves ved at skære 
standardkasser op og sammen-
sætte delene til individuelle 
specialmål.
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Globale markeder

E lektronisk handel, såkaldt e-handel, stiller næsten 
dagligt forhandlere på forskellige markeder over 
for nye udfordringer. Antallet af virksomheder fra 

forskellige brancher, der tilbyder deres produkter og 
serviceydelser på internettet, stiger løbende. Disse virk-
somheder ønsker at være synlige og let tilgængelige 
online. Det er deres målsætning at udvide deres tilstede-
værelse på deres nationale marked og derefter ekspan-
dere internationalt. Men i de enkelte lande og regioner 
ligger e-handel på meget forskellige niveauer.

I Europa er det de nord- og østeuropæiske regioner, der 
spiller en stor rolle inden for e-handlen. Men på hver sin 
måde. Nordeuropa, hvor hele 93 % af befolkningen er på 
internettet, er pionerer. De står for næsten en tiendedel af 
det europæiske e-handelsmarked, selvom befolkningen 
kun udgør omkring 4 % af alle europæere. De handler 
især online via mobile enheder. Det er helt anderledes i 
Østeuropa, som p.t. kun står for i alt 6 % af omsætningen 
via e-handel. Ifølge forskellige undersøgelser skyldes 

det til dels, at internettet har en begrænset udbredelse 
på under 50 % i Ukraine. De enorme væksttal understre-
ger dog, hvor stor betydning det østeuropæiske marked 
har. I løbet af det seneste år er e-handlen her vokset med 
en tredjedel, og det er den største vækst på området i 
hele Europa.

Danmark er førende inden for e-handel med en årlig 
omsætning på omkring 16 mia. euro. Norge har ikke 
mindst takket være internetudbredelsen på 100  % det 
største potentiale for e-handel. Det kan man udnytte. 
Især eksporten boomer: Næsten en tredjedel af alle nor-
ske virksomheder har onlinesalg, men kun 5  % af deres 
kunder kommer fra EU. De mest efterspurgte produkter 
blandt den europæiske befolkning er tøj og sportsartik-
ler samt elektronik og inansielle ydelser.

Nye forretningsmodeller plus deraf følgende nye jobs og 
den intensive interaktion med kunderne rummer både 
chancer og risici for virksomhederne. E-handelskunder 

Onlinehandlen er under kraftig vækst 
i Europa. Forbrugerne er meget villige 
til at købe ind på nettet. Sidste år steg 
internethandlen i forhold til året før med 
15 % til 530 mia. euro – på et marked 
bestående af ca. 500 mio. europæere. 
Undersøgelser* viser, at trenden til at 
købe og sælge på onlineplatforme 
fortsat vil vokse.

* Europæisk e-handelsrapport 2017, Russisk online-detailhandel, Resultater for 2016, Brug af ICT i virksomheder 
(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics) 

E-HANDLEN BOOMER  
I NORDEN
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Logistiklexikon

forventer levering næste dag. Det udgør en stor logi-
stisk udfordring for forhandleren. Automatiserede 
logistikløsninger kan sikre både opbevaring af store 
varemængder, direkte sortering og levering hurtigt 
efter ordreindgang. Optimering af den logistiske vær-
dikæde giver kundetilfredshed. Virksomhedernes 
væsentligste mission er således at imødekomme kun-
dernes efterspørgsel ved hjælp af maksimalt efektive 
logistikprocesser og -systemer. 

”Presset på virksomhedernes interne logistik stiger 
på grund af den stigende e-handel på det russiske 
marked. Vi ved, at de eksisterende lagre og logistik-
centre er ved at bukke under for presset. Derfor skal 
virksomhederne ruste sig til den voksende e-handel 
ved at bygge nye lagerbygninger og optimere deres 
interne logistik.”

Andrey Belinskiy, 
Direktør, SSI Schäfer Rusland

Kundekrav som next-day-delivery stiller 
store krav til virksomhederne.
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EFFEKTIVT 
SAMARBEJDE 
MELLEM 
MENNESKE OG 
ROBOT 
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Trends og udvikling
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Iden digitale transformation spiller robotik og auto-
matisering hovedrollerne. Her er samarbejdet mel-
lem menneske og robot (HRC, human-robot collabo-

ration) det afgørende stikord: Mennesker og maskiner 
arbejder ikke længere bare ved siden af hinanden, men 
aktivt sammen med hinanden. I modsætning til den 
gængse mening, at automatisering på længere sigt vil 
erstatte mennesket, vil robotterne i højere grad alaste 
mennesker og befri dem for monotone og belastende 
arbejdsprocesser. Netop ergonomisk belastende og 
meget tunge arbejdsopgaver kan udføres efektivt af 
maskiner, der på den måde skåner medarbejderne og 
sikrer deres velvære. 

Nogle arbejdsprocesser kan udføres mere rentabelt 
med automatiserede løsninger end af mennesker. Men 
produktions- og logistikanlæggene bliver ikke helt 
mennesketomme i fremtiden: Mennesker og maskiner 
vil i stedet supplere hinanden. De vil samarbejde og 
kommunikere i netværk. Her vil mennesket fungere 
som overordnet styrende instans. Selv fuldautomatise-
rede systemer vil stadig være en blanding af menneske 
og maskine, for jo mere avanceret et system er, jo vig-
tigere er det,  at mennesket er der til at kontrollere og 
tage beslutninger. 

Mens maskiner og robotter scorer højt på præcision, 
hastighed, processikkerhed og uafbrudt indsats, har 
mennesker også særlige egenskaber, som maskiner 
ikke kan efterligne, i hvert fald ikke i den nærmeste 
fremtid. Det er blandt andet kognitive evner, infølelse, 
leksibilitet, en holistisk forståelsesevne og ikke mindst 
dømmekraft. 

Samspillet mellem menneske og teknik i produktion 
og logistik bliver vigtigere som led i implementeringen 
af Industri 4.0. Det sker efterhånden, som maskinkom-
ponenterne i den samlede produktionsproces i stadig 
højere grad handler på tværs af virksomheder og i inter-
nationale netværk og til en vis grad styrer sig selv. Især 
virksomheder i bilindustrien er allerede kommet langt 
i denne udvikling med brug af stationære robotter og 
førerløse trucks (AGV, automated guided vehicles). 
Inden for intern logistik er der også en klar trend til 
mere automatisering, og brug af robotteknologi vil 
snart være lige så omfattende her som i bilindustrien. 

Udfordringerne ved samarbejdet mellem menneske 
og maskine er primært sikkerheden, når begge par-
ter arbejder på samme sted. Her er det overordnede 
mål naturligvis at udelukke enhver risiko for, at med-
arbejderne får arbejdsskader. At sikre dette kræver 

omfattende og præcis forudsigelse af bevægelser. Det 
afgørende er især beregning af menneskets sandsyn-
lige bevægelsesmønstre, præcis registrering af disse 
bevægelser og sikker registrering af sikkerhedskritiske 
bevægelser og handlinger. Ud fra en sikkerhedsteknisk 
overvejelse er mennesket stadig den største risikofak-
tor inden for HRC. Robotter skal derfor kunne genkende 
hensigten ud fra menneskets indledende bevægelser.

Ud over sikkerhedsaspektet spiller spørgsmål vedrø- 
rende kommunikation og dataudveksling også en vigtig 
rolle. Her er det vigtigste, at integrationen og betjenin-
gen af robotsystemerne bliver så enkel og brugervenlig 
som mulig samt mulighed for, at virksomhedens egne 
medarbejdere kan programmere og vedligeholde 
systemerne. 

Anvendt HRC, dvs. samarbejde mellem menneske og 
maskine uden sikkerhedszone er stadig på begynder-
stadiet, men det bliver uden tvivl væsentligt i fremti-
dens produktions- og logistikanlæg. Der er et enormt 
potentiale for industri og logistik i konsekvent videre-
udvikling af efektive HRC-løsninger.

”Det fuldstændige samspil 
mellem cyber-fysiske 
komponenter som sensorer 
og robotter, der opfylder 
både kunde- og proceskrav, 
er afgørende for at indføre 
HRC-løsninger i produktion 
og logistik.”

Prof. Klaus-Dieter Thoben,  
Chef hos BIBA – Bremer Institut  
für Produktion und Logistik
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Produktoversigt

INTELLIGENT KASSELØS-
NING TIL REYHER

Selv den mindste laskehals i materialeforsyningen, som 
f. eks. en manglende skrue, kan stoppe samlebåndet. 
Derfor har REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, en af de 
førende forhandlere af forbindelseselementer og 
befæstelse i Europa, fokus på sikker og pålidelig materi-
aleforsyning med ROM (REYHER Order Management).

Et kerneelement og samtidig en central udfordring for 
REYHER er de kasser, der bruges i deres ROM-system. 
Hvordan skaber man den optimale kanban-kasse, 
der opfylder alle de speciikke krav til stregkoder og 
RFID-tags og sikrer både produkt- og proceskva-
litet? I samarbejde med deres mangeårige partner  
SSI Schäfer har REYHER fundet svaret på dette 
spørgsmål: ROM | LTB kanban-kasser. Den nyudviklede 
løsning er en gennemtænkt kasse baseret på praktiske 
erfaringer, der kan anvendes overalt i produktion 
og logistik, hvor materialeforsyningen styres med 
Kanban-systemer.

  Brugervenlig forvandling af den åbne lager-
kasse til en transportkasse med et enkelt greb

  Skydemekanisme til skrå eller lige hyldereol-
systemer, optimal udnyttelse af pladsen på 
reolen

 Transparent etiketholder, hvor etiketten sidder  
 godt beskyttet mod snavs og beskadigelse

  Optimeret lagerplads med op til 28 % større 
udnyttelse

 Ergonomiske greb

  Forbedret lastoptagelse med forstærket 
ribbestruktur i kassens bund

  Kasserne er afrundet i bunden indvendig  
for at lette plukning af smådele

  Åbninger til automatiseret håndtering af 
kassen

LØSNINGEN FRA SSI SCHÄFER
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Klumme

B edre markedstransparens som 
følge af digitalisering og glo-
balisering stiller nye krav til 

virksomhederne. Som du sikkert ved, 
er individualiserede produkter og 
produkternes stadigt kortere levetid 
kun to af mange aspekter, der udgør 
en særlig udfordring i virksomheder-
nes produktionslogistik: I fremtiden 
vil produktionen ske i produktions- 
og montageceller i stedet for i de 
almindelige montage- og produkti-
onslinjer. Disse celler skal forsynes 
rettidigt med mange forskellige 
materialer i rette sekvens, mens om-
kostningsniveauet skal holdes nede, 
og efektiviteten være høj. Det kræ-
ver stor leksibilitet ved ændring af 
kvalitet eller kvantitet. Det kræver 
hurtigere reaktionstider ved pludse-
lige, ikke-planlagte omstillinger eller 
ændrede arbejdsprocesser.

Mere leksibel produktionslogistik 
med tugger trains (interne 
forsyningstog)?
For at optimere den klassiske pro-
duktionsforsyning med gafeltrucks 
yderligere bliver den interne trans-
port i stadig højere grad automatise-
ret med tugger trains (interne forsy-
ningstog). Resultatet er en intelligent 
løsning, der både reducerer antallet 
af ulykker og forbedrer ergonomien 
for medarbejderne. I produktionen af 

varer med lav individualiseringsgrad 
er løsningen med tugger trains uden 
tvivl et praktisk logistikkoncept med 
mange fordele. Det er der slet ingen 
tvivl om. Men kan tugger trains også 
opfylde kravene til individualisering? 
Eller er det snart slut med tugger 
trains?

Mere individualiserede produkter 
kræver dynamisk og leksibel forsy-
ning i mindre mængder til destinati-
onerne i produktionen med kortere 
og kortere mellemrum. Efter vores 
mening kan det statiske milk-run-sy-
stem med sin cykliske køreplan ikke 
bruges til at sikre den nødvendige 
hurtige og præcise adhoc-forsyning.

Fuldautomatisk opfyldning med 
førerløse trucks 
Hos SSI Schäfer mener vi, at løsnin-
gen er førerløse trucks (AGV, automa-
ted guided vehicles) kombineret med 
fuldautomatiske identifikations- og 
ordresystemer (eKanban), der sikrer 
den nødvendige reaktionshastighed 
i produktionsforsyningen. Derfor har 
vi i samarbejde med vores partner 
IDENTYTEC kombineret de nævnte 
elementer i én samlet løsning: Be-
hovet for opfyldning registreres, og 
der sendes derefter et signal til en 
overordnet server driftssikkert og 
fuldautomatisk via et softwarebase-
ret eKanban-system. Opfyldningssy-
stemets ordre initierer manuel eller 
fuldautomatisk plukning af de øn-
skede materialer samt efterfølgende 
levering af præcis den nødvendige 
mængde i ”supermarkedet” (en be-
stemt lagertype i den ene ende af 
systemet).

Afhængig af produktionspriori-
teterne kører de førerløse trucks 
(AGV’er) herefter af sted med trans-
portenheder, der allerede er fyldt 
op i ”supermarkedet”. AGV-trucken 
afleverer opfyldningsmaterialerne 
fuldautomatisk og præcist med sin 
gafel direkte i produktionsområdets 
lagerkanal. 

Til forskel fra de omkostningstunge 
manuelle løsninger eller ufleksible 
tugger trains sker materialeopfyld-
ningen med førerløse trucks efter 
behov, parallelt og med høj præcisi-
on og leksibilitet. Denne løsning er 
mere leksibel og reagerer i tilfælde 
af driftsfejl og pludseligt nødvendige 
tilpasninger. Den langt mere dynami-
ske opfyldning med dette system er 
desuden også meget pladsbesparen-
de, da lagerbestanden på produkti-
onsstedet kan reduceres betydeligt.

Produktionslogistik 4.0 – kræver 
en batch på 1 stk. også transport 
af 1 stk.?
Det koncept, vi har udviklet, sætter 
nye standarder for opfyldnings- og 
leveringsprocessen i produktionen. 
I fremtiden vil markedet dog kræve 
videreudvikling til mere dynamisk op-
fyldning i mindre skala. Det er vi be-
vidste om hos SSI Schäfer, og vi kan 
allerede tilbyde løsninger med mini 
førerløse trucks, der dækker kravene 
ved ”1 batch på 1 stk.” og ”transport 
af 1 stk.”

Elmar Issing,  
Vicedirektør for Robotics & Inno-
vations hos SSI Schäfer

GODT RUSTET TIL  
FREMTIDEN

Er det slut med tugger trains?
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Korte nyheder

Graz, Østrig. Den 27. til 29. september 2017 slog 
SSI Schäfer dørene op til en af verdens største 
inhouse-events i branchen i teknologicenteret 
i østrigske Graz. Mottoet på dette års Logisti-
ca-messe: ”Fremtidssikrede logistikløsninger – 
udfordringer er velkomne”. Kendte beslutnings-
tagere fra international økonomi og videnskab 
diskuterede fremtiden inden for intern logistik, 
aktuelle udfordringer og løsningsforslag og kunne 
samtidig opleve systemer fra SSI Schäfer live i 
vores nye showroom. 202 deltagere fra 106 virk-
somheder i 38 lande fra hele verden deltog i det 
kendte ekspertforum – det er ny deltagerrekord.
 
Digital transformation, hastighed, intelligent 
software, hurtig adgang til varer, fremtidssikrede 
automatiseringsløsninger og leksible omnichan-
nel-løsninger – det er nogle af de udfordringer, 
som kunderne har til intern logistik og internt 
materialelow og dermed også til SSI Schäfer. Som 
en af verdens førende leverandører og innovator 
inden for intern logistik hjælper SSI Schäfer med 
sin produktionsdybde og sine 1.000 IT-eksperter 
både store koncerner og mellemstore virksom-
heder i hele verden, og SSI Schäfer er derfor som 
ingen anden virksomhed nærmest forudbestemt 
til at inde fremtidssikrede løsninger til disse 

LOGISTICA17: INTERNATIONALE BESLUTNINGSTAGERE MØDES PÅ 
FREMTIDSORIENTERET EKSPERTFORUM

udfordringer og udforme fremtidens interne 
logistik. ”Vi tager de udfordringer op, som 
vores kunder kommer med - især i disse digita-
liseringstider, og vi ser det som vores mission i 
fremtiden at inde en løsning,” fortalte Michael 
Mohr, Executive Vice President Sales Automa-
tion, i starten af den tredages event.

Video:  
”Logistica17: 

Indblik og 
kommentarer” 
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Korte nyheder

Iserlohn, Tyskland. Den tyske sikker-
hedsstyrelse for informationsteknik 
(BSI) har givet IMELO-affaldsbehol-
der-identiikationssystemerne det tyske 
IT-sikkerhedscertiikat. IMELO-afalds-
beholder-identiikationssystemerne er 
blevet grundigt testet af BSI’s oicielle 
testinstitut TÜV IT og er nu BSI-cer-
tificeret både til LF- og UHF-drift 
(BSI-DSZ-CC-1013-2017).

IMELO-løsningerne går også skridt for 
skridt i retning af behovsorienterede 
tjenesteydelser med direkte kommuni-
kation med borgerne. Der er allerede 
flere kunder i Tyskland, der bruger 
den webbaserede IMELO-portal, hvor 
de bestiller afhentning af storskrald:  
IMELO.de

London, Storbritannien. En af Stor-
britanniens største detailhandels- 
virksomheder har valgt SSI Schäfer 
som totalleverandør af et nyt, 
moderne distributionscenter. Hjer-
tet i e-handelsløsningen er et for-
sendelses- og konsolideringsbufer-
lager med 18 krangange og 19.200 
pallelokationer til lagring af tørvarer, 

ferskvarer og frostvarer. Buferlage-
ret består af 36 Navette shuttles til 
lere niveauer og i alt 40 lifte. Dette 
lager behandler omkring 700 ordrer 
med 3.600 kasser i timen. Plukke- 
og forsendelsesprocesserne sker 
separat, og varerne kan konsolide-
res og sekvenseres, før de læsses på 
distributionskøretøjerne.

TOTALLEVERANDØR FOR SAINSBURY’S

SIKKER 
IDENTIFIKATION

Belgien/Frankrig. For at udvide vores 
kompetencer inden for engineering og 
software i Benelux-landene yderligere 
har SSI Schäfer opkøbt den belgiske virk-
somhed ABM (Automation Beyond Mea-
sure). I Frankrig har SSI Schäfer udvidet 
sin knowhow som systemudbyder ved at 
opkøbe softwareudvikleren GRN Logi-
stic. Opkøbet understreger SSI Schäfers 
ambitioner om at kunne tilbyde det bre-
deste produktudvalg inden for interne 
logistikløsninger på internationalt plan.

VIRKSOMHEDSVÆKST  
I EUROPA

Kozomín, Tjekkiet. MAKRO Cash 
& Carry ČR s.r.o., et datterselskab i 
grossistkoncernen METRO GROUP 
Wholesale & Food Specialist Com-
pany, har givet SSI Schäfer til opgave 
at etablere et moderne logistikcen-
ter. SSI Schäfer realiserer en helheds-
løsning, der omfatter indretning af 
et stort konventionelt reolsystem 

til forskellige temperaturzoner, et 
automatisk miniloadlager med 10 
krangange, 16 Schäfer Carousel-sy-
stemer samt conveyorteknologi til 
kasser, tre plukkestationer med se-
kvenseringstårne samt implemente-
ring af logistiksoftwaren WAMAS® fra 
SSI Schäfer.

MODERNE LOGISTIKCENTER TIL 
METRO-DATTERSELSKAB

Friesach, Østrig. SSI Schäfer har fået 
optaget sin release-klare software 
til internt materialelow i IT Subway 
Map til WMS-systemer. IT Subway 
Map giver interesserede mulighed 

for at inde informationer om soft-
wareprodukter til den interne logi-
stik og et overblik over udbydere. Se 
mere på: itsubwaymap.com

IT SUBWAY MAP



FORFRISKENDE 
EFFEKTIV

Tiltagende produktivitetskrav kræver optimale lager- og plukkeløsninger. Det er en 
god grund til at satse på SSI SCHÄFER, en af verdens bedste udbydere af produkt- og 
systemløsninger til internt materialelow. Uanset om I søger enkle manuelle eller frem-
tidsorienterede fuldautomatiske løsninger med passende software, så kan vores bran-
cheeksperter levere både skalérbare og skræddersyede løsninger til jeres virksomhed. 
SSI SCHÄFER leverer alt lige fra idéstadiet til det nøglefærdige anlæg fra én og samme 
leverandør. Forfriskende effektiv – lige efter din smag!

ssi-schaefer.com


