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Uanset hvor stor jeres virksomhed er: Skræddersyede løsninger 
fra SSI SCHÄFER er afgørende for at gøre jeres interne logistik 
efektiv og økonomisk. Det gælder både kassekoncepter og fuld-
automatiske transport- og lagersystemer. Og når I ekspanderer? 
Så følger de skalérbare produkter og løsninger bare med: Det 
sikrer SSI SCHÄFERS kvalitetsproduktion med hurtig reaktions-
tid og god leveringsdygtighed samt det verdensomspændende 
support- og servicenetværk – med koncentreret it-power fra én 
totalleverandør. Der er altså god grund til at satse på fremtidssik-
ret intern logistik fra SSI SCHÄFER.
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Leder

Kære læser!

SSI Schäfer har skrevet succeshistorier i over 80 år.  
Men de succeshistorier, vi skriver sammen med 
vores kunder, er meget vigtigere end vores egne 
succeshistorier. De handler om interne logistiske 
udfordringer, som vi oversætter til succesrige pro-
jekter og løsninger i nært samarbejde og dialog 
med vores kunder. Løsninger, der gør vores kun-
der klar til fremtiden, gør deres materialelow mere 
efektivt og giver vores kunder bedre konkurrence-
evne og ikke mindst bedre økonomiske resultater. 

Som led i en marketingkampagne har vi siden nytår 
fortalt den slags succeshistorier. De første to kapitler 
inder du i denne udgave af Update: Vores produkt-
chefer har i samarbejde med den traditionsrige virk-
somhed Märklin udviklet smarte og skræddersyede 
emballageløsninger. Og vi har bygget et fuldauto-
matisk full service-lager til varedistributionen til Mel-
lem- og Sydeuropa for en af verdens største duty 
free-aktører, Heinemann.

At skrive succeshistorier kræver både engagerede, 
motiverede kolleger men også nye produkter og 
løsninger. Det vil sige nye succesmodeller, som  
SSI Schäfer har lanceret i den seneste tid som led 
i en innovations- og produktofensiv. Lige fra det 
skalérbare shuttle-system med mange intelligente 
funktioner, det prisvindende hængeconveyorsystem 
SSI Carrier og den nye generation af SSI ORBITER® 
til det nye WAMAS® LRM – Labor & Resource Mana-
gement – vi glæder os til at vise dig vores nyheder 
på de næste sider.

Hvorfor kræver den digitale datasky især tillid, og 
hvordan giver den nye muligheder inden for intern 
logistik? Hvordan påvirker e-handel de logistiske 
processer i handelsvirksomheder? Du får svar på 
disse spørgsmål og ny inspiration i denne udgave 
af vores koncernmagasin.

”Intet er så forældet som fortidens succeser” – dette 
motto påvirker dagligt vores tankegang og vore 
handlinger. Jeg kan derfor forsikre dig om, at hele 
SSI Schäfer-teamet arbejder lidenskabeligt på at 
skrive nye innovationsdrevne succeshistorier med 
helhedsorienterede kompetencer, mange års erfa-
ring, dygtighed og forretningsmæssigt mod. 

Mange hilsner

Harrie Swinkels 
CEO, SSI Schäfer
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DEN DIGITALE DATASKY –  
ET SPØRGSMÅL OM TILLID

O ver 50 % af de europæiske virksomheder* er 
allerede aktive i skyen eller planlægger at ind-
føre cloud-løsninger. De har set betydningen af 

cloud-baserede systemer i digitaliseringens og automati-
seringens tidsalder. Mobil, geograisk uafhængig adgang 
til it-ressourcer og data samt virtuelt arbejde uafhængigt 
af placering muliggør efektive processer, analyse i realtid 
og mulighed for hurtigere at skalere it-serviceydelser.

Omkring en tredjedel af koncernerne anvender ifølge 
en KPMG-undersøgelse allerede public cloud-løsnin-
ger (eksterne), og tendensen er stigende. De anvender 
især cloud-løsninger til ukritiske og ikke-følsomme virk-
somhedsdata, der i forvejen er ofentligt tilgængelige, 
f.eks. hjemmesideindhold eller produktinformationer.

Cloud-løsninger er ofte mere sikre end interne 
it-systemer
Integration af nye forretningsløsninger i det eksisterende 
it-miljø kræver en gennemtænkt strategi fra både udby-
dere og brugere. Fordele for virksomheden og strategisk 
udarbejdelse af datasikkerhedsstyring (cloud security) er 
en nødvendighed for integrationen. Det er derfor vigtigt 

ikke kun at orientere sig om udbydernes sikkerhedsstan-
darder, men også at vurdere sit eget behov (f.eks. følsom-
me versus ikke-følsomme data) for at få opfyldt kravene i 
samarbejde med udbyderne.

De betænkeligheder, der afholder folk fra at vælge virk-
somhedsuafhængige løsninger, er især følelsesmæssigt 
baserede. De ansvarlige frygter på den ene side, at 
uberettigede får adgang til følsomme virksomhedsdata, 
og på den anden side ser de også en fare for industri-
spionage. Men virksomheder er ofte ringere stillet med 
hensyn til omfattende it-sikkerhed, når de bruger egne 
it-løsninger. På grund af lovpligtige regler kan netop små 
og mellemstore virksomheder internt ikke følge med 
cloud-udbydernes sikkerhedsinfrastruktur.

Nye lovkrav som følge af EU’s persondataforordning
I slutningen af maj 2018 trådte den nye persondata-
forordning i kraft. Herefter skal virksomheder have 
tilpasset deres systemer, så de overholder reglerne om 
håndtering af persondata, hvis de registrerer, gemmer 
eller bearbejder data fra EU-borgere**. Det samme 
gælder for cloud-baserede løsninger. Her er både 

Sociale medier, streaming-tjenester og søgemaskiner – 
stadig lere tjenesteydelser og systemer udnytter  
fordelene ved cloud computing. Efterhånden som it- og 
software-infrastrukturer bliver mere og mere komplekse, 
sikrer professionelle cloud-løsninger, at virksomhedens  
processer udformes mere efektivt og mere leksibelt.  
Det skaber opbrud i de begrænsede tilpasningsmuligheder 
i den interne it-afdeling. Cloud-baserede løsninger og  
udbydere vælges dog stadig også på baggrund af følelser – 
skyen kræver især tillid.

Trends og udviklinger

* Cloud-Monitor 2017 | Revisionsselskabet KPMG AG
** Vogel Business Media GmbH

Læs mere på 
ssi-schaefer.com

67 %
af virksomhederne frygter,  
at de ikke kan overholde lovkra
hvis de bruger cloud-computing
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cloud-udbydere (databehandlere) og cloud-brugere 
(dataansvarlige) ansvarlige for at implementere og over-
holde reglerne, f.eks. ved at udbyderne garanterer at 
tilbyde privatlivsbeskyttelse som standard. Ifølge lovgiv-
ningen er det desuden fastsat, at udbyderens servere og 
hovedsæde – og dermed også dataene – indes inden for 
EU’s grænser.

Intern logistik i skyen
Logistikbranchen har også set merværdien i cloud-base-
rede løsninger og tilbyder sine kunder interne logistisk-
løsninger og -systemer med mulighed for cloud-baseret 
adgang. For at optimere forsyningskæden internt i virk-
somheden satser især koncerner på centrale, cloud-ba-
serede serverstrukturer. Inden for logistikken genereres 
der mange data, som efterfølgende ikke rigtig anvendes. 
Cloud-baserede lagerstyringssystemer gør det nemmere 
at reagere hurtigt og efektivt på de analyserede data uaf-
hængigt af placering. Det samme gælder for predictive 
maintenance (forebyggende vedligeholdelse), hvor der er 
behov for store mængder data for at give værdifulde for-
slag til vedligeholdelse af anlæg. Skyen vil for fremtiden 
blive anvendt mere og mere som led i digitaliseringen 

af logistik- og industriautomatisering til at skabe en net-
værksforbindelse mellem virksomheder (multi-cloud) 
eller til at skabe synergier på basis af big data-analyser. 
Man kan dog allerede nu se en trend væk fra klassisk 
in-house-it i retning af cloud-baserede systemer, og det 
vil fremover give et væsentligt innovationspotentiale. 

Trends og udviklinger

”Kortvarige eller sæsonafhængige 
spidsbelastninger inden for logistik 
kræver korrekt skalering af it-infra-
strukturen. Cloud-løsninger giver mu-
lighed for besparelser via leksible 
tilpasningsmuligheder.” 

Uwe Rohlof
VP Software Product Development  
hos SSI Schäfer

77 %
af cloud-kunderne forventer,  
at deres udbyder har hovedsæde 
inden for EU46 %

af public cloud-brugerne  
fortæller, at datasikkerheden er  
blevet bedre siden introduktionen  
af public cloud-løsninger

91 %
af cloud-brugerne anvender  
særlige sikkerhedsserviceydelser  
for at sikre deres cloud-løsninger

53 %
af virksomhederne har indtil  
videre ingen strategi for brugen  
af cloud-computing

rav,  
ting

65 %
af virksomhederne i Tyskland  
anvender cloud-computing

Din kontaktperson, når du ønsker yderligere  
informationer: cloud-solutions@ssi-schaefer.com
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Den traditionelle forskel mellem salgskanaler med salg fra butik-
ker og postordresalg går mere og mere i opløsning. Kunder i hele 
verden udnytter mulighederne for at kunne købe ind uanset tid 
og sted. De forventer hurtig og fejlfri levering af varen, enten til 
hjemmeadressen eller et afhentningssted. Efektiv returvaresty-
ring er også et krav. Og hvordan ser den passende interne logi-
stikløsning så ud?

SUCCES 
MED E-HANDEL
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Branchetjek 
Detailhandel og engrossalg

M egatrends som digitalisering og urbanisering 
samt den demograiske udvikling medfører, 
at handelsvirksomheder står over for meget 

store udfordringer, hvis de skal kunne diferentiere sig 
på markeder med hårdere og hårdere konkurrence. 
Korte leveringstider, høj leveringsdygtighed og -kva-
litet samt maksimal leksibilitet er et must, og det gør 
logistikprocesserne mere og mere komplekse. For 
at sikre uindskrænket performance skal de logistiske 
lagerprocesser slankes, og samtidig skal der også 
handles ekstremt leksibelt. Kun på den måde kan 
grossister og forhandlere reagere på forandringer i 
produktsortimentet, sæsonudsving og de nødven-
dige korte leveringstider, der er almindelige inden for 
e-handel, og samtidig garantere, at varerne altid er 
tilgængelige.

Det hele er et spørgsmål om den rette automatise-
ringsgrad
Automatisering kan være en succesfaktor hér – måle-
stokken afhænger dog af den individuelle løsning. 
For handel er ikke bare handel, og anvendelse af lere 
distributionskanaler er endnu ikke så udbredt. Eksem-

pelvis anvender boghandlere, elektronik- og mediefor-
handlere langt oftere automatiseret online-distribution 
end f.eks. møbelhandlere. De sidstnævnte står over 
for speciikke kundekrav, der forudsætter, at kunderne 
kan opleve produktet direkte – dvs. her er den klassiske 
butik stadig en vigtig del af deres omnichannel-strategi. 
Men også her vil digitalisering gøre sit indtog og ændre 
kundernes købeadfærd på langt sigt. Med virtual rea-
lity-applikationer vil kunder eksempelvis kunne opleve, 
hvordan nye møbler ser ud i deres egen stue. 

Med automatiserede lagerprocesser kan der skabes 
højere efektivitet end med manuelle processer. Des-
uden foretages der ofte delvis automatisering af manu-
elle arbejdspladser for at forbedre medarbejdernes 
ergonomiske arbejdsforhold. For at dække grundbe-
lastningssituationen satser forhandlere ofte på automa-
tiseringsteknologi og bruger i stadig højere grad også 
integration af robotik som hjælp til medarbejderne for 
at øge virksomhedens performance. Inden for intern 
logistik håndterer man gerne udsving og spidsbelast-
ninger i ordretallet på grund af tilbudskampagner eller 
sæsonudsving manuelt: Det sikrer leksibel håndtering 
af produkterne, efektiv plukning af de enkelte bestillin-
ger og håndtering af returvarer. 

Ergonomi er alfa og omega på arbejdspladsen
Delvis automatisering er også ofte nøglen til succes, 
især når det drejer sig om ergonomiske arbejdspladser. 
Trenden i retning af vare-til-person-arbejdspladser giver 
ikke kun reducerede transporttider for lagermedarbej-
derne, men også højeste kvalitet takket være nulfejls-
plukning som f.eks. med Pick to Tote-arbejdspladserne 
fra SSI Schäfer. I dag kan der reageres dynamisk på 
voksende produktporteføljer, komplekse produktsorti-
menter eller procestilpasninger takket være de nye tek-
niske muligheder. Resultatet er delvist automatiserede, 
ergonomisk optimerede arbejdspladser, der giver med-
arbejderne størst mulig hjælp og sikrer højeste kvalitet.

Læs mere på 
ssi-schaefer.com

Din kontaktperson, når du ønsker yderligere informationer: 
e-commerce-solutions@ssi-schaefer.com

”Løfteudstyr, adgang til kasser  
og anvendelse af robotik giver  
ergonomiske processer og  
hjælper vores medarbejdere.”

Markus Schellinger  

Director Technology &  

Solutions Retail & Wholesale hos SSI Schäfer



SSI Schäfer Inside

Der sker rigtig meget hos SSI Schäfer – nye produkter, nyt look, 
nye budskaber. Hvor kommer virksomheden fra, og hvad er 
vigtigt for dig i de kommende måneder og år?
Harrie Swinkels: I de seneste måneder har vi mærket stor interesse 
for vores virksomheds nye kurs, især på messer. Det glæder os 
meget. Vores motto er ”Think global, act local”, uden at glem-
me, hvad SSI Schäfer er og fortsat vil være: et selvstændigt 
familieirma med p.t. ca. 10.500 medarbejdere. Væksttallene i 
de seneste år giver os mulighed for at udvide vores selskaber og 
produktionsfaciliteter i hele verden. Denne internationalisering 
sker dog ikke top-down fra hovedsædet i Neunkirchen, men lokalt 
i hver afdeling og hvert selskab i de enkelte lande. Her vokser  
SSI Schäfers løsningskompetencer også: Vores teams har deres 
egen organisation, og vi har vi styrket virksomheden ved at opkø-
be mindre lokale irmaer, der hvor det giver mening.

Hver eneste kunde vil egentlig gerne have sit eget logistik-
center, der er skræddersyet efter deres behov. Og helst alle-
rede i morgen. Er det overhovedet muligt?
Michael Mohr: Naturligvis er det ikke muligt fra den ene dag til 
den anden. Med vores veludviklede standarder kan vi dog handle 
langt mere leksibelt og tilbyde kortere planlægningsfaser. Disse 
standarder forkorter uden tvivl processen væsentligt. For at nå 
målsætningen om ”plug&play”, tager vi først udgangspunkt i 
kundens markedssektor. Gennem årene har vi fået stor viden 
om kultur, kompetencer og udfordringer i hvert enkelt segment.  
Hos os har kunden altid en kontaktperson. SSI Schäfer er ét 
mærke og én virksomhed. Til denne viden om markederne  
kommer vores løsningskompetencer, for vi kan som totalleveran-
dør tilbyde skræddersyede lager- og logistiksystemer inklusive it 
og serviceydelser.

CEO Harrie Swinkels har siden begyndelsen af 2018 været ansvarlig 
for SSI Schäfers nuværende og fremtidige udvikling. Sammen med 
Franz Bauer-Kieslinger, EVP IT Solutions, og Michael Mohr, EVP Sales, 
tager han læserne med på en rejse og vover at kigge ind i vores  
traditionsrige virksomheds fremtid.

THINK GLOBAL, 
ACT LOCAL

Harrie Swinkels 
CEO, SSI Schäfer
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SSI Schäfer Inside

Hvad er efter din mening ekstra vigtigt efter op-
start af et nyt logistikcenter?  
Michael Mohr: Efter at anlægget er taget i drift, er vi 
stadig en pålidelig partner for vores kunder. Mange 
produkter og serviceydelser inden for logistik er i dag 
blevet til en handelsvare, og det gør sikkerhed og tillid 
i et partnerskab endnu vigtigere. Med vores skræd-
dersyede kundeservice- og support-løsninger, der 
for øvrigt allerede giver 4.0-muligheder, garanterer vi 
korte reaktionstider og sikrer konstant tilgængelighed, 
lang levetid og bedre ydeevne af anlægget. Desuden 
foretager vi også kundespeciik lagermodernisering og 
forlænger på den måde investeringernes levetid. Her 
spiller det ingen rolle for os, om det drejer sig om et 
anlæg fra SSI Schäfer eller fra en anden udbyder – det 
vigtige er primært alle de optimerede materialelow, 
maksimal produktivitet og energibesparelser. Vi rådgi-
ver og hjælper vores kunder til enhver tid og nogle af 
dem gennem en lang årrække.

Årrække er et godt stikord, for teknologien i intern 
logistik forandres løbende, og man har en følelse 
af, at det går hurtigere og hurtigere. Hvordan går 
det med udviklingen af jeres produkter?
Harrie Swinkels: SSI Schäfer er førende på markedet 
inden for lere teknologier til intern logistik. Lige nu 
har vi stor fokus på emnerne digitalisering og robotik. 
Det er målsætningen at opfylde kravene på forskellige 
markeder og til nye teknologier hurtigt, kompetent 
og leksibelt. Vi har overtaget aktiemajoriteten i tek-
nologiførende virksomheder som RO-BER og MoTuM 
og har indgået partnerskaber med nyopstartede virk-
somheder. Vi tager løbende pulsen på markedet og 
opdager hurtigt nye trends. De indgår i vores løsninger, 
så snart det giver mening.

Hvordan bliver nyheder til en standard, der, som 
Michael Mohr fortalte, sætter skub i plan-
lægningen af et logistikcenter?
Harrie Swinkels: ”Speed-to-solution” og  
”time-to-market” er utroligt vigtige aspekter, 

for verden og dermed også vores kunders interne lo-
gistik udvikler sig med stadig større hastighed. I løbet 
af den tid, det tidligere tog at planlægge og bygge et 
lager, ændrer nogle virksomheder i dag deres forret-
ningsmodeller lere gange, og de forventer et lager, der 
kan tilpasses leksibelt til nye krav. Efter implementering 
af en ny teknologi eller byggeri af et individuelt tilpasset 
lager skal vi til at overveje, hvilke elementer der kan dan-
ne grundlag for en ny standard.

It anses for at være et nøgleelement inden for in-
tralogistikken. Franz Bauer-Kieslinger, kan du skæ-
re gennem skoven af buzzwords for os? Hvad har  
SSI Schäfer fokus på? 
Franz Bauer-Kieslinger: Softwareudvikling har gennem 
længere tid været sammensat af tre områder, der driver 
den videre udvikling fremad: For det første machine lear-
ning, dvs. en variant af kunstig intelligens. For det andet 
og det tredje: Cloud-applikationer og big data, dvs. nye 
metoder til behandling af de efterhånden kæmpestore 
mængder data, der opstår på et lager. Disse tre områder 
er samlet i vores egen standardiserede logistiksoftware 
WAMAS®, der løbende bliver videreudviklet. Den nye 
WAMAS® Labor & Resource Management-løsning kan 
således optimere processer på lageret og hjælpe med til 
at udnytte personalet efektivt. Det er endnu et skridt på 
vejen til en omfattende visning af materialestrømmene i 
en virksomhed. Big data med videre bør dog ikke alede 
opmærksomheden fra, at visning af informationer for 
fremtiden vil få stor betydning. Vi overvåger, styrer og 
optimerer eksempelvis produktiviteten af hele systemet 
med visualiserings-cockpittet WAMAS® Lighthouse. Det 
hjælper med at bevare overblikket.

Harrie Swinkels: Lige som SSI Schäfer sætter kunden i 
centrum for deres handlinger, skal alle nyudviklinger 
inden for it ikke kun være innovative, men også kunne 
anvendes af mennesker. Vi er efter vores egen mening 
godt på vej både globalt og lokalt til at inde de rette 
løsninger sammen med kunderne til deres fremtidige 
interne logistiksystemer.

Franz Bauer-Kieslinger 
EVP IT Solutions, SSI Schäfer

Michael Mohr 
EVP-salg, SSI Schäfer



Succeshistorier

HVORDAN EN SUCCESHISTORIE 
BLIVER TIL EN SUCCESHISTORIE

SSI Schäfer har allerede skrevet succeshistorier i over 80 år. Nogle af dem 
har vi siden nytår 2018 fortalt som led i vores globale mærkekampagne. 
Og vi besvarer især to spørgsmål: Hvad var den særlige udfordring i hvert 
enkelt tilfælde? Og: Hvordan kunne SSI Schäfer gøre denne udfordring til 
en succeshistorie med sin helt specielle måde at tænke og handle på? Det, 
der er særligt interessant, er sikkert indledningsvist de mange vidt forskelli-
ge referencer som f.eks. den traditionsrige virksomhed Märklin og en af de 
største aktører i duty free-branchen, Gebr. Heinemann.

KAPITEL 1: 
EN EFTER EN MED GA-
RANTI FOR MAKSIMAL 
FLEKSIBILITET
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
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Succeshistorier

Gebr. Märklin & Cie. GmbH er førende i verden inden 
for legetøj af metal. I modsætning til andre store 
mærkevirksomheder har Märklin besluttet at bevare 

hele sin produktion i Europa. De populære samlerobjekter 
bliver fremstillet i Ungarn og på hovedsædet i tyske Göppin-
gen. Førhen blev de håndlavede produkter ofte beskadiget 
under transporten mellem de enkelte produktionstrin. Især 
de følsomme lakeringer i originale farver led under, at trans-
portkasserne ikke passede perfekt. Men når noget frem-
stilles med så stor kærlighed til detaljen, så burde det også 
transporteres perfekt beskyttet mellem de enkelte haller. 
Og på den baggrund er det et bevis på stor tillid, at Märklin 
valgte SSI Schäfer til at få styr på deres langvarige og meget 
dyre problem.

Den blå boks
Løsningen er en ved første øjekast uanselig blå boks, der 
dog er baseret på over to års udviklingsarbejde i samarbejde 
mellem Märklin og SSI Schäfer – skræddersyet emballage 
udviklet med mange ine detaljer. Frem til i dag er det 
blevet til omkring 10.000 blå bokse, der nu transporteres 
sikkert gennem Märklins produktion. Det robuste slids- og 
skruesystem, der er individuelt udviklet til virksomheden i 
Schwaben, fastholder de små modeller og er samtidig nemt 
og hurtigt at anvende.

Næste kapitel
Efter at den blå boks var blevet til en succeshistorie, der 
havde reduceret omkostningerne til transportskader til næ-
sten nul, starter Märklin og SSI Schäfer nu det næste kapitel 
i deres samarbejde: en gul boks med et specielt indstikssy-
stem til damplokomotiver. 

Læs mere om vores 
succeshistorier på 
success-stories.ssi-schaefer.com

”Beholderen er afgørende for at sikre 
kvaliteten af de følsomme dele. Det er 
også vigtigt, at den beskytter mod snavs 
og skader – og samtidig ikke medfører 
et stort emballageforbrug. Det krævede 
en skræddersyet løsning.” 

Michael Ludwig 
Afdelingsleder overlade/afaldsøkonomi 
hos Märklin



KAPITEL 2:
ET LOGISTIKCENTER 
MED EN HELT SÆR-
LIG DUFT

14



Duften af den store vide verden. Man mærker den ikke med det 
samme, når man stiger ud af lyet efter en langdistancelyvning, 
men det gør man, når man slår ventetiden i lufthavnen ihjel ved  
at gå ind i en Heinemann Duty Free Shop for at inde sig en ny 
parfume. For kendere kommer denne duft blandt andet fra  
Erlensee ved Frankfurt i Tyskland. For her har familievirksomhe-
den Gebr. Heinemann, en af verdens største aktører inden for 
duty free-branchen, sit logistikcenter, der er et af de mest  
avancerede af sin slags. 

Succeshistorier
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Gebr. Heinemann er repræsenteret med sine egne 
over 300 Duty Free & Travel Value Shops samt 
mærkevarebutikker og konceptshops på licens i 

78 lufthavne i 28 lande. Dertil kommer lere butikker på 
krydstogtskibe og ved lere grænseovergange. For at sikre 
rettidig levering til duty free-butikkerne i Mellem- og Syd-
europa skulle Gebr. Heinemann bruge et supermoderne, 
automatiseret full service-lager, der garanterer høj tilgæn-
gelighed med hurtig adgang til samtlige varer. Proces-
serne i det nye distributionscenter er udformet efektivt og 
styres transparent efter plukkeprincippet vare-til-person.

Løsningen: et superdynamisk full service-lager 
Det knap 40 m høje højlager i silokonstruktion har med 
sine 22.900 pallepladser alt, hvad lypassagererne kan 
ønske sig. Det anvendes som forsyningslager til et automa-
tisk miniloadlager. Og det lager er udstyret med overbevi-
sende teknologiske innovationer: Den hurtige adgang til 
alle lagerpladserne og sekvenseringen af udlagringerne 
allerede inde i lagerrummet sikrer høj procesefektivitet. 
Ved de tilknyttede ergonomiske plukkestationer sker 
multi-order-picking direkte ned i forsendelseskasserne. 
Alt i alt er der i Erlensee et gennemløb på 750 paller pr. 
skift, og dertil kommer den ruteoptimerede klargøring til 
forsendelse.

På et gigantisk område på 32.000 m² håndteres over en tredjedel af alle 
Gebr. Heinemanns ordrer. De 55.000 forskellige duty free-produkter dækker 
al efterspørgsel fra hele Mellem- og Sydeuropa. For at opnå det krævede 
det et efektivt og leksibelt logistikkoncept. Et intelligent system, der skulle 
hjælpe virksomheden på langt sigt til at bevare deres førende position i duty 
free-branchen.

SÅDAN SKABTE  
SSI SCHÄFER ET  
SUPERDYNAMISK  
FULL SERVICE-LAGER  
FOR HEINEMANN
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Succeshistorier

”Hurtig adgang til hver lagerplads og sekven-
sering af udlagringerne allerede inden for 
anlægget skaber høj procesefektivitet. 
Anlægskonceptet giver os desuden maksimal 
leksibilitet. Alt i alt øger systemets design 
vores servicegrad.”

Gebr. Heinemann 

Glansnummeret: den patenterede 3D-MATRIX Solution®
Familievirksomheden Gebr. Heinemann ser sig selv som værende både tra-
ditionel og moderne. Derfor valgte man heller ikke bare en klassisk kranløs-
ning eller en konventionel shuttle-løsning. Man fulgte i stedet SSI Schäfers 
fremtidsorienterede anbefaling. Den innovative 3D-MATRIX-løsning forbinder 
fordelene ved begge disse systemer. Derfor er det automatiske miniloadlager 
også et sekvenseringsbuferlager for den shop-speciikke ordreafvikling.  
64 Navette-shuttles til lere niveauer, integrerede liftsystemer og ergonomiske 
arbejdspladser skaber et system med maksimal leksibilitet, der især med 
fokus på Heinemanns fremtid kan udvides på alle niveauer.

Læs mere om vores 
succeshistorier på 
success-stories.ssi-schaefer.com
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Produktoversigt – nye succesmodeller 

Som ny, skalérbar løsning giver SSI Flexi-shuttle 
pladsoptimeret opbevaring af papkasser, bakker, 
kubiske og koniske beholdere. Det modulopbyg-

gede koncept, der består af shuttle, kran og reolsystem, 
gør det muligt at fremstille skræddersyede anlæg med 
fremragende udnyttelse af pladsen og høje gennem-
løbshastigheder samt maksimal leksibilitet. 

Med universalretrieveren med justerbar bredde kan en 
SSI Flexi-shuttle bruges til ind- og udlagring i enkelt-, 
dobbelt- og lerpladsdybde med mange forskellige 
transportenheder og -dimensioner med en nyttelast på 
op til 50 kg – også i fryserum.

Enestående: Lagerreoldesignet med lagerpladser, 
der kan tilpasses dynamisk i størrelse. Ved ikke at have 
faste x-lagerpladser giver reolkonceptet mulighed for 
lokaleoptimeret udnyttelse af lagerreolerne med mak-
simal lagertæthed. Det opnår man endda med meget 
forskelligartede transportenheder og et bredt spek-
trum af transportdimensioner.

Med den patenterede 3D-MATRIX Solution® forbedres 
gennemstrømningen markant: Ud over højefektive 
kraner, der anvendes på de korte sider, kan der i disse 
løsninger også anvendes et variabelt antal integrerede 
løfteenheder, der kan placeres frit i lagerets gange. Det 
gør det muligt at skabe superdynamiske løsninger med 
automatiseret opbevaring, buferlagring og integreret 
sekvensering i ét system.

SSI FLEXI-SHUTTLE: 
NY, DYNAMISK OG 
SKALÉRBAR

Med den innovative SSI Flexi-shuttle udvi-
der SSI Schäfer sit efektive shuttle-program 
med endnu en vigtig komponent og øger 
på den måde sine fuldautomatiske lagersy-
stemers markedsdækning.
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Produktoversigt – nye succesmodeller 

19

• Individuelt tilpassede anlægskoncepter med udvidelsesmuligheder, fremragende udnyttelse af pladsen  
 og høj performance

•  Sikker håndtering af mange forskellige transportenheder kombineret med en nyttelast på op til 50 kg

•  Lagerpladser med dynamisk justerbar størrelse sikrer leksibilitet i hele anlæggets levetid med  
maksimeret lagertæthed 

•  Velegnet til brug i fryserum

•  Maksimering af gennemstrømningshastigheden og integration med 3D-MATRIX Solution®

•  Innovativ energiforsyning til de anvendte shuttles med superkondensatorer for at opnå maksimal 
energiefektivitet

•  Sikker og efektiv kommunikation ved hjælp af industrial wireless LAN (IWLAN) fra Siemens

OVERBLIK

SSI Flexi Shuttle

Hastighed op til 4 m/sek.

Nyttelast op til 50 kg

Maks. mål (L x B) 860 x 680 mm (inkl. tolerancer)

Transportenheder kubiske/koniske beholdere, papkasser, bakker

Længde op til 150 m

Højde op til 30 m

Indlagring i enkelt-, dobbelt- eller flerpladsdybde

Tekniske data

Læs mere om vores 
innovative shuttle på 
ssi-schaefer.com



Den patenterede SSI Carrier blev udpeget som innovativ 
løsning ud over det sædvanlige, da den kom på listen 
over de bedste løsninger ved nomineringen af den 

tyske Industripris 2018. På den måde skriver SSI Schäfer den 
videre succeshistorie i den leksible hængeconveyorteknik og 
styrker en ægte succesmodels markedsposition. 

SSI Carrier er som skabt til samtidig afvikling af lere distribu-
tionskanaler og udmærker sig ved at bruge ekstremt alsidig 
hængeconveyorteknologi til lagervarer op til 3 kg.

Systemet består af SSI Carrier som universalbeholder, en 
omløbs- og en akkumuleringstransportør, sporskift og 
ergonomisk optimerede arbejdspladser. Komplekse anlæg 
kan modulopbygges variabelt og billigt med standardkompo-
nenter og kan til enhver tid udvides individuelt. Denne carrier 
kombinerer fem funktioner i ét system: Transport, lagring, 
fordeling, buferlagring og sortering. 

Et plus ved hængeconveyorer: De kan transportere hængende 
varer, liggende varer eller andre medicinal-, kosmetik, elektro-
nik- eller fødevareprodukter skånsomt og leksibelt i taskerne. 
Systemet er meget økonomisk som dynamisk buferlager til 
returvarer i e-handlen, og det giver desuden også mulighed 
for shop-friendly delivery.

SSI CARRIER: SUPERFLEKSIBEL 
OMNICHANNEL-DISTRIBUTION

 Øget lagertæthed med små, pladsbesparen- 
 de carriers

  Skånsom transport af varerne med det 
innovative, patenterede motordrevne 
akkumuleringsconveyor-koncept

 Optimal udnyttelse af pladsen med ho- 
 risontal placering af en kompakt tilpasset  
 stålkonstruktion 

  Øget energiefektivitet, lavt vedligeholdelses-
niveau og lang levetid

  Forbedret processikkerhed 

  Alt fra én leverandør: Udvikling af carrier, 
produktion, planlægning, stålkonstruktion, 
skræddersyet it, installation, opstart og 
service

OVERBLIK

BEST OF

2018

Produktoversigt – nye succesmodeller Læs mere om vores 
nominerede 

SSI Carrier på 
ssi-schaefer.com
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SSI Orbiter LHD: Superefektiv og dynamisk i fuldautoma-
tiske systemer
Fuldautomatiske kanallagre er en fremragende løsning til at 
udnytte lagerpladsen bedre end i et klassisk højlager. Og så er de 
et interessant alternativ til delvist automatiserede applikationer. 

SSI Orbiter LHD kan både anvendes sammen med den univer-
selle lagerkran Exyz og med Schäfer Lift&Run-systemet i alt lige 
fra fryserum (-30 °C) til varme områder (+45 °C). Den dynamiske 
løsning udmærker sig ved at have et ekstremt ladt design og 
kompromisløs køredynamik. Desuden sikrer energistyringssyste-
met med power-caps, som SSI Schåafer selv har udviklet, også 
maksimal energiefektivitet, selv ved 24-timersdrift. 

Kombineret med vores egen logistiksoftware WAMAS® styres 
håndteringsprocesserne optimalt, og der opnås høje kapacite-
ter. Det skalérbare layout sikrer, at der tages højde for kundens 
individuelle behov.

SSI Orbiter: Sikker, leksibel og brugervenlig i 
delvist automatiserede applikationer  
I delvist automatiserede applikationer sikrer den inno-
vative SSI Orbiter kombineret med en dockingstation 
optimal udnyttelse af pladsen med maksimal lek-
sibilitet, optimal personsikkerhed, bæredygtighed 
og komfortabel betjening i kanallagre. Og det giver 
mulighed for at øge efektiviteten markant ved hånd-
tering af paller. 

Utilsigtet adgang forhindres af SSI Orbiters 
dockingstation, der bliver stående foran kanalen. 
Samtidig er sikker transport på lageret garanteret, 
idet SSI Orbiter låses fast i dockingstationen. Inte-
greret sikkerheds-plc og redundante sensorer sikrer 
maksimal personbeskyttelse.

SSI Orbiter er ekstremt leksibel på hele to punkter: 
blandet FIFO-/FILO-drift i samme lager og samtidig 
brug af forskellige palletyper. Den kan desuden uden 
problemer anvendes i jordskælvszoner og i frysehuse. 
Takket være de stort dimensionerede indkøringsto-
lerancer er det nemt og hurtigt at stable varerne 
i reolerne. Det er også muligt at arbejde med lere 
shuttles samtidig.

SSI ORBITER®: DEN NYE GENERATION
Kanallagre udnytter pladsen maksimalt. Det kræver superdynamiske køretøjer  
at opnå maksimal ydelse. Med den sidste nye generation af SSI ORBITER gør  
SSI Schäfer sin eksisterende løsning endnu bedre, mere efektiv og leksibel – og 
tager samtidig højde for de udfordringer, der opstår i kølvandet på Industri 4.0.

Læs mere om den meget 
dynamiske shuttle på 

ssi-schaefer.com
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Med WAMAS LRM fra ”faktisk” til ”nominel” 
”WAMAS LRM garanterer fuldstændig transparens 
i alle medarbejderrelaterede lagerprocesser”, for-
tæller Franz Bauer-Kieslinger, EVP IT Solutions. ”På 
den måde forventer vi at opnå produktivitetsstig-
ninger i det tocifrede procentområde. Og samti-
dig udvider vi også vores serviceudbud med pro-
cesforløbsanalyser og -optimeringer.” 

Den nye model beregner samtlige afstande og 
alt tidsforbrug til transport og løft på lageret. 
Afhængigt af det anvendte transportmiddel eller 
ganghastigheden underopdeler systemet alle 
lagerprocesserne i frit deinerbare tidsmoduler. 
Derefter sammenlignes og analyseres de ind-
stillede nominelle tider for hver opgave med de 
faktiske tider for at beregne ydeevnen i realtid og 
dermed analysere værdiskabende og ikke-værdi-
skabende arbejde.

Succesfaktor: Helhedsløsning til labor & 
resource management
Mere end nogensinde før viser anvendelsen af 
efektivitetsforbedrende workforce management 
sig at være en afgørende konkurrencefordel for 
mange virksomheder på markeder med hård kon-
kurrence. Med den konstant stigende volumen, 
der skal ompakkes på lageret, og på grund af de 
store udlagringsmængder, der varierer betydeligt 
på grund af kampagnedage som ”Black Friday”, 
stiger trykket på lagerførende virksomheder også 
helt enormt. ”For det første gør denne udvikling 
efektiv udnyttelse og hurtig klargøring samt fuld-
stændig serviceovervågning af ressourcerne vigti-
gere og vigtigere. For det andet kræver det endnu 
større interne logistiksystemer og lere medarbej-
dere”, forklarer Bauer-Kieslinger. Generelt gæl-
der: Jo lere medarbejdere, der er på et lager, jo 
mere hensigtsmæssigt er det at få et avanceret 
LRM-system.

WAMAS® LRM: TIL MAKSIMAL OG 
TRANSPARENT PERFORMANCE 

Med sit nye ”Labor & Resource  
Management”-system tilfører  

SSI Schäfer den interne logistik  
optimeret ydelse og garanterer  

maksimal informationstransparens. 

Med WAMAS LRM – Labor & Resource Mana-
gement – udvider SSI Schäfer sit succesrige 
it-sortiment i forbindelse med logistiksoft-

waren WAMAS®, som SSI Schäfer selv har udviklet - 
enten som selvstændigt system koblet til et eksi-
sterende WMS-system eller integreret i WAMAS: 
LRM-systemet registrerer ud over den samlede 
arbejdspræstation af samtlige interne logistik-
medarbejdere også selve lagerets performance 
og analyserer alle indsamlede data individuelt, 
gruppevist eller for hvert skiftehold. På grundlag 
af den fuldstændige analyse optimerer WAMAS 
LRM udnyttelsen af samtlige anvendte ressourcer 
for at opnå den mest efektive gennem- og udfø-
relse af samtlige aktiviteter i den daglige drift. 
Fordelene ved WAMAS LRM bekræftes allerede 
i forskellige kundeinstallationer, hvor den trans-
parente applikation også giver højere efektivitet. 

Produktoversigt – nye succesmodeller 

Video: 
WAMAS LRM sikrer 
informationsgennem-
sigtighed. Læs mere på 
ssi-schaefer.com
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Klumme

I2007 indledte præsentationen af 
iPhone en ny æra for digitaliserin-
gen. Vores privatliv har ændret sig 

drastisk siden da. Vi er permanent 
online, kan hele tiden kommunikere 
med resten af verden, uanset hvor 
vi er, og producerer på den måde 
store mængder data. Opindsomme 
hjerner så hurtigt, at disse data 
kunne udnyttes kommercielt, og 
udviklede datadrevne forretnings-
modeller, som har ført dem til tops 
i erhvervslivet. Denne digitale revo-
lution har i de seneste år også holdt 
sit indtog inden for industrien, og 
denne ”new economy” udfordrer de 
gamle kæmper, og på den baggrund 
står giganterne over for en enorm 
forandring. Det forandrer også kun-
deservicen. Hos SSI Schäfer ser vi det 
som en mulighed og udnytter de nye 
teknologier til at udvikle innovative 
produkter og optimere vores interne 
processer.

Predictive Maintenance – er det 
mere end bare et buzzword?
Predictive Maintenance eller fore-
byggende vedligeholdelse er et 
eksempel på et nyt produkt. Her 
drejer det sig om en vedligeholdel-
sesstrategi, der gør det muligt, at for-
udse skader på vores anlæg, så man 
proaktivt kan foretage forebyggende 
vedligeholdelse. Analyse af data med 
selvlærende, intelligente algoritmer 

gør det normalt muligt at foretage 
denne prognosticering. De seneste 
års udvikling inden for kunstig intel-
ligens har været helt enorm. Men 
man må dog også sige, at vi netop 
nu beinder os på et ”Peak of Inlated 
Expectations”  f.eks. med hensyn til 
deep learning (Gartner Hype Cycle). 
Det vil sige, at der vil gå to til fem år 
mere, før kunstig intelligens er oppe 
på et produktivt niveau. Man må dog 
ikke sove fra denne trend, men bør 
heller ikke bruge al sin energi på 
dette emne. Inden for kundeservice 
og vedligeholdelse er der også 
mange andre digitale håndtag at 
trække i, som man også skal være 
opmærksom på.

Digitalisering til optimering af 
interne processer
Som virksomhed i global vækst står 
man i kundeservice over for den 
særlige udfordring at skulle være 
decentralt organiseret, så man kan 
reagere hurtigt på kundernes krav. 
Med den kraftige vækst er der i dag 
over 1.000 medarbejdere ansat hos 
SSI Schäfers kundeservice i hele 
verden. Det er en Herkules-opgave 
at opbygge og styre sådan en 
organisation. For at bevare en slank 
overordnet struktur og for stadig 
at kunne reagere hurtigt kan man 
også udnytte digitaliseringen her. I 
dag er det muligt at spore processer 
helt ned på værkstedsniveau uden 
større teknologiske investeringer. På 
grundlag af de konsoliderede data 
kan de enkelte underorganisationers 
performance analyseres fuldautoma-
tisk og neutralt, så der efterfølgende 
kan træffes ledelsesbeslutninger 
på en objektiv baggrund. Digitale 

værktøjer som dashboards kan 
her anvendes som et enkelt, men 
efektivt styringsinstrument for hele 
organisationen.

Mennesket som led i digitali- 
seringen
I hele diskussionen om de tekniske 
muligheder må vi dog ikke glemme 
mennesket. Vi skal huske på, at 
mange stillinger ændrer sig som 
følge af digitaliseringen. I kunde-
service og i vedligeholdelse er vi i 
den lykkelige situation, at trenden 
her peger i følgende retning: Med 
en højere automatiseringsgrad og 
stadigt mere komplekse maskiner 
stiger behovet for serviceteknikere 
– dvs. højt kvaliicerede teknikere. 
Den klassiske underopdeling i 
serviceteknikere og mekanikere vil 
forsvinde. Der er brug for lere og 
lere mekatronikere, som dog også 
skal have erfaring med it-systemer 
og dataanalyse. Med de stigende 
personalekrav og den stigende vig-
tighed af vedligeholdelse optimeres 
deres image også.

Og det er ikke kun billedet af service-
medarbejderen – vi står alle over for 
store forandringer. Men med god 
forberedelse kan man imødegå det 
positivt. Vi hos SSI Schäfer Customer 
Service ser helt klart optimistisk på 
den digitale fremtid og glæder os til 
de nye udfordringer.

Elie Zita 
EVP-kundeservice
hos SSI Schäfer

DIGITAL FORANDRING 
AF KUNDESERVICE



EFFEKTIVITET I LATINAMERIKA: 
KRAVET OM EN AUTOMATISE-
RET OG LØNSOM FREMTID

Automatisering af den interne logistik er ikke længere bare et 
eksklusivt emne for pionerer og de fremsynede. Det beviser 
vigtige faktorer i Industri 4.0 som big data, cloud computing,  
IoT og cyber-physical systems i stadig højere grad.

Globale markeder

24



Istedet for at diskutere ROI og personalereduktion 
har latinamerikanske virksomheder i de seneste 
par år i langt højere grad været interesseret i at få 

automatiserings-knowhow, da det er en vigtig strate-
gisk succesfaktor i deres irmaer. Som hos Riachuelo, 
Brasiliens største modeforhandler, der efter automa-
tisering af irmaets logistikcenter har haft sit bedste 
regnskabsår i virksomhedens 70-årige historie. 

Andre eksempler på latinamerikanske virksomheder, 
der allerede har opnået fordele ved automatise-
ringen af deres interne logistik, er Natura, der er 
førende i den brasilianske kosmetikbranche, og som 
ejer mærket ”The Body Shop”, Drogueria del Sud, en 
af de største medicinalforhandlere i Argentina, og 
Volkswagen i Mexico. 

I de seneste tre år har Brasilien, der har været loko-
motivet i LATAM-området, dog oplevet den værste 
økonomiske krise siden den store depression, og det 
har smittet af på hele markedet: Mange virksomheder 
besluttede at udskyde deres investeringer, herun-
der også investeringer i automatisering. Naboerne 
Argentina og Mexico må også kæmpe med økono-
misk usikkerhed og nedadgående konjunkturer.

Alle markeder oplever naturligvis stadig konjunktu-
relle udsving. Men med den højere automatiserings-
grad kan virksomheder bedre imødegå disse udsving 
og handle mere leksibelt. SSI Schäfer har i de sene-
ste år implementeret mange løsninger i regionen, 
som f.eks. shuttle-systemerne Cuby og Navette, 
logistiksoftwaren WAMAS®, hængeconveyorteknik, 
førerløse transportsystemer samt automatiske palle-
terings- og depalleteringsmaskiner.

Det latinamerikanske marked er lige så krævende 
som alle andre markeder i verden – og den allerede 
ret høje automatiseringsgrad i de enkelte lande sti-
ger løbende. Baggrunden er, at de latinamerikanske 
virksomheder forventer økonomisk fremgang ved 
brug af automatiserede lagerløsninger. Latinamerika 
har desuden et enormt vækstpotentiale, og her anses 
SSI Schäfer for at være en af de bedste i sin branche. 

”Beslutningen om at vælge en auto-
matiseret intern forsyningskæde 
skulle træfes ud fra de muligheder, 
som automatiseringen giver med 
hensyn til service og konkurrence-
fordele. Stadig lere erhvervsfolk fra 
Latinamerika investerer i intern logi-
stik. Det er ikke længere kun et emne 
for de fremsynede.” 

Daniel del Campo 
Adm. direktør, SSI Schäfer LATAM

Globale markeder
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cloud solutions, smart factory, e-handel og leksibel 
automatisering – kombineret med praksisbaserede 
succeshistorier. Ekspertforummet begejstrede ikke kun 
de mange besøgende på messestanden i Stuttgart, 
men også et stort antal online-besøgende, der deltog 
via live-streaming. watched the event via live streaming.

Stuttgart/Hanover, Tyskland. SSI Schäfer hilste de besø-
gende på LogiMAT og CeMAT 2018 velkommen med nye 
produkter og smarte løsninger, innovative præsentations-
former og fremtidsorienterede showcases. På LogiMAT blev 
den nye, skalerbare SSI Flexi-shuttle eksklusivt præsenteret, 
og på CeMAT var den også et trækplaster med sine mange 
intelligente funktioner, lagerpladser i variable størrelser og 
maksimalt modulopbyggede konstruktion. 

De besøgende på begge messer kunne også stifte bekendt-
skab med det innovative hængeconveyorsystem SSI Carrier 
med sine mange funktioner som transport, lagring, buf-
ferlagring, fordeling og sortering med et enkelt system. 
SSI Schäfer demonstrerede sine nyeste innovationer inden 
for software med vores showcase ”WAMAS® med sprogsty-
ring” og verdenspremieren på det nye ”Labor & Resource 
Management”-system WAMAS® LRM. 

Logistikeksperter på besøg 
FLogiMAT ”LET’S TALK” har stået på SSI Schäfers mes-
sestand i to år: I den nye videreudviklede version af ekspert-
forummet diskuterer meningsdannere fra erhvervsliv og 
videnskab, bl.a. fra Magna, IBM, IKEA og Zalando, aktuelle 
emner for fremtidens logistik som kunstig intelligens og 

LOGIMAT OG CEMAT 2018: HIGHLIGHTS
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Oldenburg, Tyskland. PHOENIX 
group, en førende medicinalforhandler 
i Europa, sætter pris på den rettidige 
levering baseret på SSI Schäfers kompe-
tence og har derfor givet sin leverandør-
pris 2017 til eksperterne fra SSI Schäfers 
kundeservice- og supportafdeling (CSS).

På baggrund af grundig analyse og 
vurdering af projekterne udpeger en 
komité fra koncernens hovedsæde i 
Mannheim hvert år vinderen af denne 
pris. Valget stod mellem over 200 
projekter, der er blevet implementeret 
af PHOENIX-koncernen i reference-
perioden. Her scorede SSI Schäfers 
CSS-afdeling mange point på deres 
pålidelige og rettidige færdiggørelse 
af projektet helt uden at have påvirket 
PHOENIX’ leveringsevne og drift.

Giebelstadt, Tyskland. Udvidelse af 
servicekompetencen, intensivering af 
kundenærhed med lokal tilstedeværelse 
og udbygning af afviklingskapaciteterne 
med fokus på små og mindre projekter – 
med disse målsætninger har SSI Schäfer 
besluttet at få ekstra ressourcer og 
overtog pr. april 2018 teamet fra P@P 
Picking Systems GmbH. 

DET BEDSTE 
PROJEKTTEAM

UDVIDET  
SERVICETEAM

Aalter, Belgien. SSI Schäfer har med succes udvidet og moderniseret 
det interne logistiksystem hos den internationale mejerivirksomhed 
FrieslandCampina uden at forstyrre den løbende drift. Resultatet er 
optimerede processer, større lagerkapacitet og betydelige besparelser 
på omkostningssiden. Det fuldautomatiske logistiklager er forbundet med 
det eksisterende anlæg og omfatter blandt andet et udvidet højlager og 
perfekt tilpasset conveyorteknologi. Materialelowet styres af logistiksoft-
waren WAMAS®.

SUCCESFULD MODERNISERING

Vansbo, Sverige. Svenske Lyko Group AG, der er en førende omnichan-
nel-specialist inden for hårpleje- og kosmetikprodukter i Nordeuropa, 
bruger SSI Schäfer som totalleverandør af deres nye automatiserede 
distributionscenter. Den nøglefærdige systemløsning omfatter blandt 
andet den efektive etniveaus-shuttle Cuby, ergonomiske arbejdspladser 
og logistiksoftwaren WAMAS®. Opstarten vil ifølge planen ske i 2020.

OMNICHANNEL-LOGISTIK I SVERIGE

Biella, Italien. SSI Schäfer har meddelt, at vi har købt samtlige aktier i Incas 
S.p.A., den førende italienske virksomhed inden for automatisering af for-
syningskæden (supply chain automation). Opkøbet af Incas med omkring 
200 medarbejdere og de store kompetencer inden for systemintegration 
og it passer perfekt til SSI Schäfers overordnede strategi. Det styrker  
SSI Schäfers lokale tilstedeværelse i Sydvesteuropa på langt sigt.

VÆKST I ITALIEN



MERE IQ TIL JERES 
INTERNE LOGISTIK

Godt rustet til nuværende og fremtidige udfordringer: Med de standardiserede 
softwareløsninger WAMAS® og SAP EWM, der dækker jeres logistikprocesser 
helt perfekt. Med innovativ KPI-analyse og dashboards til visualisering af jeres 
data i realtid. Og med over 1.100 erfarne it-eksperter, der forstår jeres branche og 
står klar til at hjælpe døgnet rundt. Bæredygtig, efektiv løsning fra den førende 
totalleverandør på verdensplan. Lad os tale sammen om jeres interne logistik-it, 
for den gensidige kontakt er grundlaget for fælles succeshistorier.

ssi-schaefer.com


