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KUNSTIG INTELLIGENS  
I FORSYNINGSKÆDEN

Kunstig intelligens (AI) er på fremmarch og har for længst holdt sit indtog i vores 
hverdag. Tænk bare på ansigtsgenkendelse på smartphonen eller optimerings- 
algoritmer i logistikprocesserne. Man kan ikke længere forestille sig en verden 
uden AI. En af fremtidens nøgleteknologier. Hos SSI SCHÄFER tænker vi i vores 
IT-kraftcenter, der beskæftiger omtrent 1.100 medarbejdere, allerede i dag på  
morgendagens logistik, og vi ved, hvilke nye muligheder AI åbner for vores kun-
der, der forstår at udnytte det. Gå på opdagelse sammen med os i den digitale 
verden ved at læse vores whitepaper.

ssi-schaefer.com

Kunstig intelligens i 
logistikken – du kan 
også inde vores 
whitepaper på  
ssi-schaefer.com
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Leder

Kære læser!

Hvor er den kunstige intelligens på vej hen? Temaet 
kunstig intelligens (AI) er allestedsnærværende 
og indtager en nøglerolle – både i erhvervslivet 
og i den private sfære. Euforien i samfundet giver 
hurtigt det indtryk, at teknologien allerede er nået 
langt i sin udvikling. Men hvis man ser på den ope-
rative logistik bliver det hurtigt klart, at AI kun er i 
sin vorden.

Dette heterogene stemningsbillede imødegår 
vores IT-eksperter med et ny whitepaper – og i 
klummen i vores magasin. De giver entydige dei-
nitioner på det brede begrebsspektrum og under-
søger desuden, hvilke anvendelsesområder der 
allerede nu egner sig til AI, og hvilke perspektiver 
der viser sig for logistikken.

Og fra fremtiden tilbage til nutiden: Her udvikler 
og realiserer vi sammen med vores kunder indivi-
duelle løsninger på deres udfordringer og visioner 
i hverdagen – vi har skrevet en række succeshisto-
rier sammen med dem. Du får et overblik over de 
næste kapitler på de følgende sider: Der er for 
eksempel Schaeler, en verdensomspændende 
underleverandør i automobilbranchen, som vi har 
klædt på til fremtidens mobilitet med et normgi-
vende distributionscenter. Og for den kinesiske 
omnichannel-specialist Suning har vi designet 
og succesfuldt implementeret et enestående 
logistikcenter, der sikrer maksimal leksibilitet og 
hurtighed.

Skal man allerede nu tænke på fremtidens logistik? 
For os er det egentlig ikke et spørgsmål – det er 
snarere en hovedbestanddel i vores permanente 
måde at tænke og agere på, som spiller ind på 
alle forretningsområder. Og hvordan det ser ud 
i praksis, vil vi gerne vise dig på de næste sider: 
Ved at investere i DS AUTOMOTION konsoliderer 
vi vores kompetencer inden for førerløse trans-
portsystemer. Og med vores brede portefølje af 
ydelser garanterer vi, at vi også i morgen kan inde 

passende løsninger på markedets udfordringer 
og svar på vores kunders spørgsmål. Succesmo-
deller i den forbindelse er både vores standard-
produkter – såsom reolsystemet PR 600 – og vores 
innovative IT-løsninger – for eksempel forretnings-
området Enterprise Solutions.

Hvordan bliver komplekse materialelow i indu-
strien automatiseret optimalt? Hvilke udfordringer 
bringer nye forretningsmodeller som for eksem-
pel e-supermarked med sig, og hvordan påvirker 
disse tendenser den interne logistik? Du får svar 
på disse og mange andre spørgsmål her i vores 
koncernmagasin.

Vi glæder os til snart at kunne møde dig person-
ligt og drøfte ideer med dig. Måske kommer vi til 
at skrive den næste succeshistorie sammen.

Mange hilsner

Harrie Swinkels 
CEO, SSI Schäfer
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SSI Schäfer Inside

Ved at investere i DS AUTOMOTION – verdens 
førende producent af højdynamiske førerløse 
transportsystemer (AGV) – ønsker vi at integre-
re de leksible og pålidelige systemer fra den 
østrigske producent i logistiske helhedsløsninger 
og at drive teknologierne på lang sigt. I dette 
interview giver Manfred Hummenberger og  
Wolfgang Hillinger (begge direktører hos  
DS AUTOMOTION) samt Rob Schmit (EVP  
Technology & Innovation hos SSI Schäfer) et  
indblik i baggrunden og de fremtidige planer  
for partnerskabet.

SAMMEN 
SKABER VI AGV-MARKEDET 

 Hovedkontor:  Linz, Østrig

  Medarbejdere:  220

 Grundlagt:  1984

  Implementerede  
AGV’er: over 6.000

DS AUTOMOTION GMBH

fra venstre: Manfred Hummenberger, Wolfgang Hillinger, Rob Schmit
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SSI Schäfer Inside

Rob Schmit, SSI Schäfer har for nylig ofentliggjort, at 
de investerer i AGV-specialisten DS AUTOMOTION. 
Hvilke grunde var der til denne beslutning?
R. Schmit: Samarbejdet er et strategisk vigtigt skridt 
for SSI Schäfer, og vi supplerer dermed vores faglige 
ekspertise på dette fremtidige marked. Samtidig efter-
kommer vi det strategiske ønske om at øge samarbejdet 
med partnerirmaer, som vi ideelt set investerer i. 

Manfred Hummenberger, hvordan begrunder du 
beslutningen om et fremtidigt samarbejde med  
SSI Schäfer?
M. Hummenberger: DS AUTOMOTION er verdens 
førende leverandør af AGV’er og har siden 1984 spe-
cialiseret sig i udviklingen og produktionen af auto-
matiseringsløsninger til mange forskellige anvendel-
sesområder og brancher. Denne mangeårige erfaring 
og de individuelle løsninger hjælper kunder med at 
opnå leksible interne materialelow. I SSI Schäfer har 
vi fundet en passende partner, så vi først og fremmest 
inden for logistiske helhedsløsninger kan betjene dette 
fremtidige marked. 

Jeres brede produktportefølje er allerede præget 
af eksisterende samarbejder med AGV-producenter 
og jeres egne produkter. Hvordan vil du beskrive 
denne udvikling? 
R. Schmit: SSI Schäfer var en af de første leverandører i 
branchen, der implementerede helhedsløsninger til den 
interne logistik med førerløse transportsystemer. På den 
måde var vi på et meget tidligt tidspunkt i stand til at 
efterkomme den stigende kundeefterspørgsel efter bar-
rierefri og leksible transportsystemer. Efter at vi overtog 
det belgiske startup irma MoTuM NV, har vi siden mid-
ten af 2015 drevet omfattende forskning og udvikling 
inden for områderne sværmintelligens og decentral 
styringsteknik. Desuden har vi med partnere som den 
inske leverandør Rocla et bredt netværk, som vi kan 
benytte os af i vores daglige forretning. Vi er især stolte 
af vores eget produkt WEASEL® – en AGV til små laste-
enheder – der endda vandt den eftertragtede IFOY-pris 
i 2016. Ved at investere i DS AUTOMOTION udbygger 
vi altså løbende vores AGV-kompetence. Vi supplerer 
vores produktportefølje med systemimplementeringer, 
der bygger på individuelle kundekrav, samt med løsnin-
ger til specialanvendelser, f.eks. produktionslogistik. 
Brugerne får på den måde glæde af et omfattende sor-
timent af små- og storlastbærere integreret i logistiske 
helhedsløsninger.

Wolfgang Hillinger, hvordan ser det fremtidige 
AGV-marked ud? Og hvilke konsekvenser har det for 
den interne logistik? 
W. Hillinger: Førerløse transportsystemer udgør væsent-
lige komponenter i en moderne intern logistik, først og 
fremmest inden for rammerne af industri 4.0 applikati-
oner, den vidtgående sammenkobling af systemer og 
digitaliseringen. Den rivende udvikling inden for naviga-
tionsteknologi og -software fører til større krav til løsning- 
erne. Samtidig er det vigtigt at tilbyde forskelligartede 
køretøjstyper. Det implementerer vi allerede og udvikler 
videre på vores portefølje.

R. Schmit: Samtidig er køretøjernes speciikation meget 
afhængig af deres respektive anvendelsesområder. 
Derfor bliver der på den ene side efterspurgt standar-
diserede køretøjer og på den anden side kundetilpas-
sede køretøjer. Det resulterer i særlige udfordringer 
for den interne logistik at skulle tilbyde skræddersyede 
køretøjer og koncepter, der opfylder individuelle krav 
til de transportopgaver, der skal løses. Med vores nye 
samarbejde øger vi markedsdækningen på området for 
kundetilpasset udstyrskoniguration og tager på den 
måde højde for udviklingen. 

Med hvilke kompetencer kan DS AUTOMOTION  
supplere SSI Schäfers eksisterende portefølje, og 
hvordan ser det omvendt ud? Og ikke mindst: Hvad 
betyder det for kunderne?
R. Schmit: Det nye partnerskab giver os rigtig mange 
positive impulser: Øget variation i køretøjstyper, øget 
ekspertise inden for navigationsteknologi, projektud-
førelse på tværs. DS AUTOMOTION er desuden meget 
stærk inden for produktionslogistik, autobranchen, 
hospitals- og sundhedsvæsenet, landbrug og industri 
og automatiserer seriekøretøjer, der supplerer produkt-
programmet – det har vi så glæde af, idet partnerskabet 
giver os mulighed for at komme ind på andre markeder. 
Ved at kombinere AGV-kompetencerne i vores to ir-
maer er vi rustet til fremtiden i denne sektor med den 
verdensomspændende kompetencekraft, den brede 
løsningsportefølje og vores omfattende IT-kompetence. 

M. Hummenberger: Vi råder over lere års erfaring og 
implementerer leksible og pålidelige AGV-systemer med 
forskellige teknologier, særligt i sektorer med store volu-
miner. Desuden tilbyder vi en ekstremt bred AGV-porte-
følje til alle slags anvendelser. Sammen med SSI Schäfer 
er vi mere end i stand til at honorere den stigende efter-
spørgsel efter agile systemer.
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Udfordringerne i industrien kræver 
skræddersyede løsninger, når det drejer 
sig om komplekse materialehåndterin-
ger på produktionsnære lagre. Det er 
essentielt med helhedskoncepter, der 
kan dannes på baggrund af manuelle, 
semiautomatiske eller automatiserede 
systemer.

A t kunne fremstille produkter af høj kvalitet så 
omkostningsefektivt som muligt og samtidig 
arbejde tids- og ressourcebesparende – det 

kræver nye arbejdsmetoder som eksempelvis intelligent 
udnyttelse af menneske og maskine. Med dette samar-
bejde får vi ikke blot større produktionskapacitet, men 
også korte arbejdsgange for medarbejderne samt skån-
som tidsmæssig brug af menneskelige ressourcer – og 
det er på længere sigt lige så positivt for ergonomiske 
arbejdsgange. 

Intelligente løsninger til interne materialelow
Logistiske processer har i årevis fået større og større 
betydning for værditilvæksten, som for eksempel i bil- 
industrien. En løsning på de kundespeciikke udfordringer 
er miniloadlagre, hvor meget forskellige varer opbevares 
pladsbesparende i plastkasser, papkasser og på plast-
trays. Transporten til lageret og produktionen sker via con-
veyorsystemer eller førerløse transportsystemer (AGV’er). 
På maskinfabrikker giver den øgede efterspørgsel efter 
mini- eller specialserier ligeledes store udfordringer for 
logistikken. Skalérbare shuttlesystemer giver optimeret 
lagerføring med hurtig materialetransport og korte lager-
tilgangstider – det giver altså efektive processer. Især 
leksibiliteten er udslagsgivende, hvad angår kapacitet 
og systemernes høje ydeevne – det er, hvad SSI Schäfer 
tilbyder med sin konkurrencedygtige shuttleportefølje.

Intern logistik 4.0
I årevis har SSI Schäfers løsninger understøttet den intel-
ligente sammenknytning af mennesker, maskiner, anlæg 
og produkter, der står som midtpunkt i industri 4.0. I den 
forbindelse spiller IT en central rolle, når der skal planlæg-
ges, styres, kontrolleres og kommunikeres. SSI Schäfers 

skræddersyede og kundetilpassede softwareløsninger 
tilbyder hele spektret fra materialehåndteringsstyring 
til lageradministration samt rådgivning og implemente-
ring – baseret på vores eget Warehouse Management 
System WAMAS® eller SAP. Logistikcockpittet WAMAS® 
Lighthouse kombinerer klassiske visualiseringsopgaver 
med visningen af logistiknøgletal. Dermed kan syste-
mets puls alæses og analyseres, og på baggrund heraf 
kan sikre beslutninger træfes. 

AGV: Fleksibel, efektiv og intelligent
AGV’er er efterhånden blevet en fast bestanddel i vores 
løsningsportefølje for automatiserede systemer til intern 
logistik og giver avancerede svar på aktuelle udfordringer 
i den interne logistik. I industrien er det det samme som 
at garantere et intelligent materialelow fra lager til pro-
duktion eller montage og videre til vareforsendelse. Hvor 
der er meget lidt lagerplads, kræves der leksibilitet – så 
også den interne performance er garanteret. SSI Schäfer 
tilbyder en bred AGV-portefølje til forskellige behov og 
anvendelsesområder: WEASEL® til små lasteenheder eller 
større køretøjer med gafelløft eller transportelementer til 
paller og rullecontainere til opgaver inden for transport, 
lagring og plukning til store lasteenheder.

Branchetjek

INTELLIGENT  
MATERIALEFLOW  
TIL INDUSTRIEN
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Tillykke med de 35 år, RO-BER

I 2016 erhvervede SSI Schäfer majoritetsandelen af 
RO-BER Industrieroboter GmbH og styrkede dermed 
permanent sine kompetencer inden for en af de vig-

tigste teknologier i fremtiden. ”Vi ønsker vores partner til-
lykke med 35 succesrige år, og er glade for, at vi sammen 
kan udforske det lovende integrations- og udviklingspo-
tentiale til meget innovative automatiseringsløsninger på 
lang sigt,” siger Rob Schmit, EVP Technology & Innovation 
hos SSI Schäfer.
 
”Med vores standardiserede robotsystemer supplerer vi 
SSI Schäfers produktportefølje på en fremragende måde. 
Og i fremtiden vil vi gerne udnytte synergierne i vores 
partnerskab endnu bedrefor, ved ubesværet integration 
af vores løsninger i SSI Schäfers helhedskoncepter,” for-
klarer Elmar Stöve, direktør hos RO-BER. ”Grænselade-
optimering er et centralt element i vores udviklingsproces 
og kræver maksimal agilitet i projektafviklingen – som 
vores kunder proiterer af på lang sigt.”

Ved et åbent hus-arrangement i anledning af jubilæet 
præsenterede robotteknologispecialisten den produkt-
portefølje, som irmaet har udviklet i løbet af de sidste 
35 år, i form af et robotshow. De mange besøgende og 
kunder kunne live opleve fremtidssikrede løsninger til 
depalletering af lag, end-of-line-palletering og håndtering 
af store eller lade produkter. Ud over lagring blev der 
også præsenteret og demonstreret demogribere og visi-
on-systemer til detektion af små plastkasser (KLT) på trays 
og i papkasser i KLT plastkasser. Desuden viste man med 
SSI Schäfers førerløse transportsystem (AGV) WEASEL® 
som eksempel, hvordan leksible AGV’er kan integreres i 
innovative portalrobotsystemer.
 
Som tilbageblik på virksomhedens historie frem til nu 
holdt partnerne i starten af arrangementsdagene faglige 
oplæg, der indbød til åbne diskussioner. Repræsentanter 
fra SSI Schäfer gav et overblik over den aktuelle udvikling 
på markedet og demonstrerede fremtidssikrede teknolo-
gier, der kan imødekomme disse tendenser.

KOMPETENCER INDEN 
FOR EN AF DE VIGTIGSTE 
FREMTIDSTEKNOLOGIER

Logistikløsninger
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HVAD ER DET BEDSTE VED  
EN SUCCESHISTORIE? 
DET NÆSTE KAPITEL.

Med det topmoderne distributionscenter til Schaeler og den 
innovative omnichannel-løsning til Suning vender SSI Schäfer 
siderne til to nye kapitler.

Succeshistorier



11

PÅ VEJ IND I DEN  
MOBILE FREMTID

KAPITEL 3:

Succeshistorier

Tag en interaktiv tur 
gennem projektet på 
ssi-schaefer.com
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S tate-of-the-art: I Kitzingen er der opstået et enestående 
koncept for intern logistik: SSI Schäfer har her installeret 
et højlager med syv krangange, omfattende palle- og 

kassetransportanlæg samt et elektrisk monorailsystem i gulvet. 
De 28.000 lagerlokationer til europaller og 56.000 lagerlokati-
oner til halvpaller på højlageret skal fremover betjenes af syv 
stærke, tomastede kraner af den energiefektive Exyz-type. De 
er hver udstyret med to retrievere og kan løfte to europaller 
eller ire halvpaller samtidigt. Lagring af mindre enheder sker 
i et miniloadlager med seks krangange. På lageret arbejder 12 
kraner af typen Schäfer Miniload Crane i to niveauer og giver 
dermed stor kapacitet. I hele anlægget vil der fremover være 
ca. 100.000 plastkasser af typen LTB i omløb, der også er en 
del af SSI Schäfers leverance. Leverancen rundes af med fuld-
automatiserede robotteknologi-applikationer til depalletering 
og palletering af kasser samt ergonomiske arbejdsstationer.

  Optimering af forsyningskæden mht. omkost-
ninger, hastighed og leksibilitet

  Øget varetilgængelighed og efektivitet i 
ordrebehandlingen

  Markant reduktion i leveringstiden: Konsolide-
ret forsendelse af bestillinger inden for 24-48 
timer i Europa 

  Øget logistikperformance pga. slankere pro-
cesser til samling af komplekse ordrestrukturer

  Forbedring af kundens leveringsdygtighed 
gennem logistiske helhedsprocesser

  Løsningspakke til fremadrettet overvågning  
og semiautomatiseret vedligehold

  Visualisering af systemkomponenter i logistik-
cockpittet WAMAS® Lighthouse

OVERBLIK

På en 148.000 m2 stor grund rejser auto-
mobil- og industriunderleverandøren 
Schaelers nye europæiske distributions-
center (EDZ-Mitte) sig i Teknologiparken 
i Kitzingen i nærheden af Nürnberg. Det 
nye distributionscenter skal for fremtiden 
fungere som hjertet i det nye europæiske 
forsyningsnetværk for virksomhedens 
industrikunder. Distributionscentret repræ-
senterer det vigtigste tema for Schaeler: 
morgendagens mobilitet.

Succeshistorier

MED DET TREND- 
SÆTTENDE DISTRI- 
BUTIONSCENTER  
TIL SCHAEFFLERS 
EUROPÆISKE FOR- 
SYNINGSNETVÆRK
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”Da vi designede vores europæiske 
distributionscenter i Kitzingen, var 
det vores mål at skabe en omvælt-
ning – væk fra forebyggende 
vedligehold med statiske vedlige-
holdelsesintervaller og hen imod 
tilstandsbaseret og semiautomati-
seret vedligehold.” 

Egon Grief
Chef for vedligehold, EDZ-Mitte hos Schaeler



Succeshistorier

M ed konceptet ”Maintenance 4.0 for Intralogistics” 
implementerer SSI Schäfer som systemintegrator 
og Schaeler som systemleverandør sammen en 

integreret løsningspakke til tilstandsovervågning af drifts- 
relevante drevsystemer og til semiautomatiseret vedligehold af 
lagerlogistikken. Rent praktisk i distributionscentret EDZ-Mitte 
foregår tilstandsovervågningen på kranerne for køre- og løfte-
motorernes motor og gearkasse gennem i alt 58 SmartChecks 
fra Schaeler. Alarmstatus for SmartCheck-udstyret og andre 
lagersystemer vises i logistikcockpittet WAMAS® Lighthouse. 
Desuden overtager centralt styrede smøresystemer på kæde-
transportører og rullebaner – kaldet Concept8 – med special-
udviklede smørespidshjul den konstante og meget præcise 
eftersmøring i den løbende drift. 

MAINTENANCE 4.0
FOR INTRALOGISTICS

14
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S SI Schäfers og Schaelers implementerede koncept 
er blandt vinderne af ”LOGISTRA-læsernes valg af 
best practice: Innovationer 2018”. Udmærkelsen 

dokumenterer løsningens nyskabende karakter og frem-
tidssikring, en løsning til tilstandsovervågning og semi-
automatiseret vedligehold.

Med dette valg ønsker magasinet at besvare spørgsmål- 
et om, hvad der er årets mest spændende innovationer. 
Fagbladets redaktion opstillede sammenlagt 24 nyska-
bende produkter og løsninger i otte kategorier. Omkring 
900 læsere har afgivet deres stemme inden for de enkelte 
kategorier. 

”Vi er glade for at blive anerkendt på denne måde for 
vores fremtidssikrede systemudvikling,” fortæller Peter 
Berlik, teknisk chef hos SSI Schäfer. ”Udmærkelsen i 
kategorien lager og plukning bekræfter os i, at vi med 
løsningsprogrammet Predictive Maintenance skal inte-
grere løsninger til fremadrettet overvågning og vedli-
gehold af driftsrelevante anlægskomponenter i vores 
produktsortiment.”

KÅRET TIL BEST 
PRACTICE:
INNOVATIONER 2018

Succeshistorier

Innovationen 2018
Lagern / Kommissionieren

Schaeffler / SSI SCHÄFER:  
Maintenance 4.0 for Intralogistics



16

KUNDEN SKAL HAVE EN GOD 
INDKØBSOPLEVELSE HVER GANG –  
UANSET DISTRIBUTIONSKANAL

Den kinesiske omnichannel-specialist Suning viser, hvordan det kan lade sig 
gøre - blandt andet med sit topmoderne logistikcenter i Nanjing, Kina. Fra 
centret forsynes både de fysiske Suning-butikker og det hurtigtvoksende antal 
af e-handelskunder med et meget bredt produktsortiment. Den succesfulde  
implementering af logistikcentret, der tager hensyn til adskillige distributions-
kanaler, viser SSI Schäfers ekspertise som en løsningsorienteret partner med 
de rette kompetencer til at løse udfordringerne inden for intern logistik. 

AT GØRE DET  
UMULIGE MULIGT

KAPITEL 4



17

Succeshistorier
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Perfekt tilpasset hinanden
Suning blev for 25 år siden grundlagt som elektronikspecialforretning, men tilbyder 
i dag et bredt produktsortiment lige fra elektronik- og kontorartikler over bøger, spil 
og husholdningsprodukter til kosmetik, mode og fødevarer i sine mere end 4.000 
butikker og gennem sin internetplatform suning.com, der sætter nye standarder. 
Virksomheden satser med stor succes på en online-to-oline-strategi (O2O) med 
det mål at skabe en one-stop-shop-indkøbsoplevelse for sine kunder gennem en 
fuldstændig sammenkædning af de forskellige distributionskanaler. Og et top- 
moderne distributionscenter skaber forudsætningen for netop dette.

Fleksibilitet og kvalitet
Med det individuelt planlagte anlæg reagerer Suning på det varige boom i omni-
channel-handlen og dækker den voksende efterspørgsel inden for e-handel. Her 
handler det først og fremmest om højt tempo, høj leveringskvalitet, stor leksibilitet 
og maksimal ergonomi inden for alle processer i den interne logistik. Der oplag-
res omkring 20 millioner varer i distributionscentret, og der bearbejdes op til 1,8 
millioner positioner om dagen. Et ønske om maksimal tilgængelighed, sikkerhed 
og rentabilitet runder kravene til den logistiske løsning af, så distributionscentret 
kan reagere endnu mere dynamisk på de stigende markedskrav, når virksomheden 
vokser yderligere.

Bestanddele i en succeshistorie
Sunings lager forstår at gøre indtryk med forskellige komponenter. Højlageret  
og miniloadlageret udgør rygraden i den yderst dynamiske systemløsning. Med 
Schäfers Carousel System får Suning optimal lager- og plukningsefektivitet. 

Andre ingredienser i opskriften på succes: Det er ikke kun lagerprocesserne, der 
nyder godt af det gennemtænkte pluknings- og arbejdsstationskoncept, det gør 
medarbejderne også med programmet ergonomics@work!®. Den interne materiale- 
håndtering bliver suppleret med et ydedygtigt sorteranlæg og et returvarecenter. 
Mens det eksisterende SAP-system bliver brugt til lageradministration, viser den 
tilknyttede logistiksoftware WAMAS® fra SSI Schäfer sine styrker på styringsniveau.

Men det er ikke kun tallene og de interne processer, der i sidste ende gør forskellen. 
Det er og var først og fremmest partnerskabet mellem Suning og SSI Schäfer, der er 
vigtigt. Her bidrager især kombinationen af kompetencerne hos den verdensom-
spændende ekspert i intern logistik med de lokale kompetencer i Kina. Synergierne 
bliver udnyttet perfekt – med et team direkte på stedet og lere specialister, der kan 
støtte projektet fra Europa.

”Det var udslagsgivende for vores beslutning 
om at vælge SSI Schäfer, at de som system- 
leverandør er i stand til ikke blot at planlægge 
sådan et omnichannel-logistikcenter, men også 
at organisere implementeringen og udstyre det 
med produkter fra deres eget sortiment.” 

Meng Lei Ping
Vice President Suning Research Institute

Læs mere 
om Sunings 
succeshistorie og  
om SSI Schäfer på 
ssi-schaefer.com
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Den hurtigtvoksende onlinehandel stiller meget høje krav til dagligvarefor-
handlernes interne logistik. Det er afgørende for en virksomheds succes, at 
forsyningen af varerne ligger præcis i spændingsfeltet mellem omkostninger 
og procesefektivitet. ”Bestilt i dag, leveret i dag” – for at kunne imødekomme 
dette høje krav skal virksomheder overføre dynamikken fra deres online- 
supermarked til deres forsyningskæde. 

Tendenser og udviklinger

DAGLIGVARER PÅ NETTET:
INTELLIGENTE LØSNINGER TIL  
INDIVIDUELLE INDKØBSKURVE

Hvis forbrugernes krav til leveringstid og -sted skal 
kunne imødekommes, er det tvingende nødven-
digt med perfekt afstemte processer til ekspe-

dition af online-indkøbskurvene. I den forbindelse skal 
yderst forskellige leveringsmuligheder tages med ind i 
planlægningen af logistikprocessen: Skal levering ske 
hos kunden, via afhentning i butikken eller afhentning 
i en pakkeboks? Samtidig – på grund af lignende præ-
ferencer hvad angår bestillings- og leveringstidspunkt – 
opstår der udsving i efterspørgslen, som skal imøde-
kommes med intelligente helhedssystemer.

Udfordrende mangfoldighed i sortiment 
De skrappeste krav til den interne logistik hos en daglig-
vareforhandler består af spidsbelastninger, der gentager 
sig ugentligt, kombineret med en konsekvent sporing af 
udløbsdato og serienummer samt en skånsom produkt-
håndtering. Det gælder især konsolideringsprocessen. 
Når forskellige varer fra forskellige temperaturzoner 
skal føres sammen, kræver det leksible systemlayouts 
at skabe en perfekt afstemt, gennemgående kølekæde, 
der tager hensyn til individuelle egenskaber ved sorti-
mentet. Og resultatet er, at ordren afvikles mere tids- og 
omkostningskrævende sammenlignet med den klassiske 
butikslevering. 

Derudover er der en anden bestillingsstruktur i e-handel 
med fødevarer sammenlignet med den klassiske butiks-
levering: Ved butikslevering skal emballageenheder sam-
les, men ved e-handel med dagligvarer handler det om at 
plukke enkeltprodukter. Det stiller høje krav til efektivite-
ten i logistikken, når ordrerne består af en sammenstilling 
af små enheder i forskelligartede emballager. I super-
markedet overtager kunden til sammenligning selv dette 
skridt fra logistikken og plukker selv varerne i butikken. 
Og anderledes end på case-picking-lageret til den klas-
siske butikslevering gør de mange forskellige former på 
slutkundens produkter, at robotter ikke bare sådan uden 
videre kan håndtere dem.

Så’ der serveret: Løsninger for enhver smag
Når onlinesupermarkeder derfor skal planlægge deres 
systemer, må de fokusere på procesefektivitet baseret 
på automation efter mål, hvilket muliggør en markant 
stigning i medarbejdernes produktivitet. Mere end 
nogensinde før er der efterspørgsel efter leksible 
systemlayouts med høj ydeevne, hvor automation og 
manuelle processer kombineres intelligent. Det klassiske 
transportsystems stive og fast installerede transportveje 
bliver i større og større grad aløst af barrierefri trans-
portmedier som kompakte førerløse transportsystemer 
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i overensstemmelse med ønsket om mere leksibilitet. 
Ergonomiske arbejdsstationer, der er produktivitets- 
optimerede, giver mulighed for hurtig og fejlfri pluk-
ning. Automatisering af ikke ergonomiske biaktiviteter 
såsom læsningen af transportstativer bidrager også til at 
udnytte ressourcerne bedre. Mindst lige så vigtigt er det 
med højtydende, efektive konsolideringsbuferlagre – 
det vil sige: en løsning til afkobling af udlevering og 
plukning. Det gør det muligt at optimere pluknings- 
algoritmer og dermed opnå en højere plukkekapacitet. 
Desuden kan spidsbelastninger som følge af ændringer 
i efterspørgslen udglattes, og forløb bedre planlægges.

Et blik ud over lageret
Med disse løsningskomponenter bliver en efektiv for-
beredelse af den sidste del af transporten mulig, hvilket 

påvirker logistikkonceptet markant. En helhedsbetragt-
ning af forsyningskæden kommer til at blive essentiel 
for fremover at kunne imødekomme udfordringerne 
ved same-day- og same-hour-levering – ikke mindst ved 
e-handel.

Læs mere om temaet 
”daglivarer på nettet” i vores 
specialbrochure og på  
ssi-schaefer.com
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IT Solutions

S iden 2001 har COOP benyttet sig af SSI Schäfers 
knowhow. Til sin lagerdrift har handelsvirksom-
heden valgt logistiksoftwaren WAMAS. ”Vi valgte 

af tilgængelighedsårsager helt bevidst en decentral 
løsning,” forklarer August Harder, chef for informatik 
i COOP-koncernen. ”For at ikke alt skulle styres cen-
tralt fra ét sted, men individuelt fra de enkelte lagre.”  
SSI Schäfers IT-eksperter gav sig selv to centrale opgaver: 
for det første indretningen af en ensartet WMS-løsning  
på alle lokationer og for det andet omstillingen til den  
nye WAMAS-logistiksoftware.

Skalérbarhed får prioritet
I starten af projektet måtte SSI Schäfer i gang med en 
omfattende undersøgelse af de eksisterende processer 
og med at deinere de nødvendige udvidelser til program-
met. For det er kun sådan, at en logistiksoftware til syvende 
og sidst kan imødekomme individuelle kundekrav. Hos 
COOP tæller det blandt andet løsningens skalerbarhed 
og en moderne softwarearkitektur. De mange lokationer 
og interessenter med forskellige logistikkarakteristika gør 
moderniseringen af softwaren til en ganske særlig udfor-
dring. Uanset om det er manuelle, semiautomatiske eller 
automatiserede logistikprocesser: I produktionen, i distri-
butionen og i e-handel bliver der skridt for skridt indført 
fælles WMS-løsninger. Resultatet er en WAMAS-version 
med skræddersyede COOP-elementer. Særligt kompli-
ceret ved implementeringen: Aløsningen af eksisterende 
systemer skete på næsten alle lokationer under drift lige-
som også tilslutningen til eksterne partner- og undersyste-
mer, der har utallige grænselader med softwaren.

Vi skaber nye målestokke
Indtil slutningen af 2016 blev der på fem lagerlokalite-
ter implementeret pilotprojekter, indtil april 2017 fulgte 
yderligere fem udrulninger, og indtil slutningen af 2019 
bliver der gennemført 20 og dernæst yderligere 50 
moderniseringer.

WAMAS® 
GØR PROCESSER 
GENNEMSIGTIGE

”Mindre er mere”, når det kommer til komplekse logistikprocesser.  
SSI Schäfer udstyrer adskillige lokaliteter hos den schweiziske detail-  
og engrosvirksomhed COOP med én fælles softwareløsning: WAMAS. 
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IT-løsninger 

Hvad gemmer der sig bag tanken om den logistiske 
helhedsplatform?
Individualiseret produktion, øgede kundeforventninger 
og stadig kortere produktlevetid har i de senere år ændret 
forbrugsmønstrene markant. Derudover er den klassiske le- 
veringsmåde nu blot én af mange veje, som varen kan tage 
frem til kunden. Det ændrer logistikkæden og giver logistikken 
nye udfordringer: Lagre leverer direkte til kunderne, butikker 
bliver brugt til plukning og også udlevering til kunderne og 
fungerer samtidig som tilbageleveringssted ved eventuelle 
returvarer fra kunderne.

Systemer til prognoser og kunstig intelligens (AI) beregner 
sandsynlighederne for kundernes behov allerede på forhånd 
og igangsætter passende varetransferprocesser i det logisti-
ske netværk for på den måde hurtigst muligt at opfylde en 
realbestilling fra kunden. Deraf følger, at et enkelt WMS- eller 
TMS-system med fokus på et eller lere lagre vil dække for lille 
et omfang og således ikke vil kunne opfylde kravene i denne 
omskiftelige verden alene. For at kunne tilpasse sig disse 
markedsforhold kræver det på mellemlang sigt – ud over de 
allerede eksisterende systemer nævnt ovenfor – en central, 
overordnet logistikplanlægningsplatform til styring af alle 
udførende partnere i proceskæden. 

Jo vigtigere logistiksoftwaren bliver, jo lere krav bliver 
der også stillet til den. Hvad skal man være opmærksom 
på her?
I denne forvandlingsproces har planlægningsplatformen 
en fremtrædende, strategisk betydning for den intelligente 
sammenknytning af materialelow, processer og partnere i 
forsyningskæden. Det bliver nødvendigt med en overordnet 
styringsinstans til optimering, styring og overvågning af alle 
data- og varestrømme i forsyningskæden for at kunne kontrol-
lere enhver relevant varebevægelse og bestilling. Alle ordrer, 
stamdata, lagerbeholdninger og ændringer i lagerbeholdnin-
gerne, udførelsesinstanser og alle deltagernes status bliver 
forbundet i realtid. På den måde kan forsyningskæden kon-
trolleres og styres aktivt og fuldstændigt. 

Og det betyder, at logistikplatformen skal forstås som central 
løsning for på den ene side at kunne drive proceskæden så  
efektivt som muligt og på den anden side udelukke eventu-
elle grænseladeproblematikker.

Hvordan optimerer SSI Schäfer fremtidens logistik- 
processer? 
SSI Schäfer har det som et klart mål at udvide softwaresuiten 
WAMAS® med passende komponenter. På den måde kan vores 
kunder også fremover gennemføre denne omfattende styring 
af forsyningskæden med vores helhedssoftwaresystemer. Med 
den logistiske helhedsplatform ønsker vi i fremtiden at garan-
tere integrationen af alle fulilment-partnere og tilbyde vores 
kunder et efektivt, samlet system.

FREMTIDEN FOR 
AKTIV STYRING 
AF FORSYNINGS-
KÆDEN

SSI Schäfers forretningsområde 
Enterprise Solutions deineres  
som logistisk styringsinstrument 
mellem lager, transport og kunder. 
Eller sagt på en anden måde:  
Det handler om en bæredygtig  
og helhedsorienteret opfyldelse  
af kundernes ønsker. 

Hvordan det fungerer, og hvad  
der ligger bag de intelligente 
løsninger – det forklarer Hannes 
Neubauer, EVP Enterprise hos  
SSI Schäfer.
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PR 600: 
ET REOLSYSTEM I SÆRKLASSE

U anset om det drejer sig om paller eller andre 
hjælpemidler til transport, så giver SSI Schäfers 
kompletreoler stor leksibilitet og dermed hurtig 

vareomsætning. Det skalérbare system PR 600 egner 
sig til pallelagring af gods med mellemstort og stort 
volumen med en middel til stor vægt – eksempelvis til 
tredjepartslogistik eller på et distributionslager. Det 
modulære princip bag systemet gør, at PR 600 kan til-
passes og forudkonigureres individuelle kundeforhold 
optimalt – og derudover når som helst kan udvides efter 
behov. Med tilbehøret og det store udvalg af udvidel-
sesmuligheder er det nemt at tilpasse reolerne på et utal 
af forskellige måder.

Højeste kvalitet, stabilitet og sikkerhed
PR 600 er præget af materialer af høj kvalitet, og vi garan-
terer en feltbelastning på 100 % – uanset antallet af felter. 
En gennemprøvet statisk udformning af reolerne giver ud 
over den højst mulige stabilitet også maksimal sikkerhed 

på lageret. Desuden bliver hele lagerarealet på reolerne 
udnyttet – uanset om det drejer sig om én eller lere reo-
ler. Kompletreolerne indes i gavldybder på 850 mm og 
1.100 mm og i forskellige højder. Gavlene er skruet sam-
men og er designet til de store belastninger. 

DB Schenker: Efektiv reservedelslogistik 
DB Schenker støtter sine kunder med pålidelige lag-
rings- og transporttjenesteydelser. For at kunne sikre en 
hurtig forsyningskæde på det schweiziske marked bygger 
virksomheden et nyt distributionscenter til bilbranchen i 
Efretikon uden for Zürich. Pallereolsystemet PR 600 har 
vist sig at være den ideelle løsning, fordi det med sin 
modulære opbygning lever op til Schenkers krav. Indlag-
ringen af dæk sker på europapaller i et område, der kun 
bruges til dæk. For at optimere gangvejene er der også 
skabt en gennemgang til personer og gafeltrucks. For- 
og bagruder lagres sikkert og skånsomt med spånplader 
på bærebjælkerne og lodrette inddelingsrør.

Product & Equipment

Læs mere om  
PR 600 på  
ssi-schaefer.com
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Klumme

Kunstig intelligens (på engelsk 
Artificial Intelligence, forkortet 
AI) åbner op for nye muligheder, 

både i vores privatliv og i erhvervslivet. 
Applikationer med intelligente spro-
gassistenter eller supercomputere til 
beregning og analyse af ellers uløselige 
opgaver dokumenterer efterhånden et 
kæmpe potentiale og beviser, at AI er 
i stand til at overgå den menneskelige 
kunnen hvad angår behandling af 
store datamængder. Men er teknologi-
erne færdigudviklede nok til at kunne 
erstatte den menneskelige fageksper-
tise? Eller kan maskiner endda udvikle 
nyskabende og kreativ tankekraft?

Øget produktivitet kontra mangel på 
kreativitet
AI-systemer er nu om dage i stand 
til at behandle store data- og infor-
mationsmængder og ved hjælp af 
komplekse algoritmer at foretage valg 
baseret på tidligere og dermed kendte 
beslutningsmuligheder. Følgelig kan 
der gives handlingsanbefalinger, eller 
beslutningstagning kan understøttes. 
Systemerne udfører altså aktiviteter, 
som tidligere udelukkende var et 
menneskeligt domæne. Og en fordel, 
der ikke kan modbevises: De arbejder 
ofte mere præcist og med konstant 
pålidelighed. Konsekvenserne er 
enorme produktivitetsstigninger, men 
også omfattende forandringer inden 
for beslutningsprocesser. Selvom 
maskiner får lere og lere intellektuelle 

færdigheder, er det stadig forbe-
holdt mennesker at tænke innova-
tivt og kreativt ud over de kendte 
løsningsscenarier. 

Som mange eksperter indrømmer, er 
AI i en tidlig fase i sin udvikling. Sam-
menlignet med menneskeligt liv var 
AI på et meget tidligt stadie indtil for 
nylig, hvor AI for første gang var i stand 
til at skelne mellem grundlæggende 
koncepter (”mor”, ”far”) via et nøgleord 
for billede- eller mønstergenkendelse. I 
mellemtiden er maskiner blevet i stand 
til at løse mere komplekse opgaver 
efter en tilsvarende instruktion baseret 
på træningsdata. Mennesket vejleder 
altså systemerne og ”oplærer” dem. 

Bedre performance på lageret
Inden for logistik overtager selv- 
lærende systemer allerede nu opgaver 
inden for kundeservice (f.eks. chat-
bots), administrerer logistikprocesser 
gennem optimeringsalgoritmer og 
gør det endda muligt på et tidligt 
tidspunkt at opdage risici i forsynings-
kæden baseret på helhedsanalyser 
af diverse faktorer. Og man kan med 
rette forudsige, at AI i fremtiden kom-
mer til at løfte processer inden for 
den interne logistik op til et nyt, mere 
leksibelt niveau. Gennem automation 
og de omfattende muligheder, som 
digitaliseringen giver, bliver produkti-
viteten øget markant, også på lageret. 
AI-teknologier optimerer plukningen 
med mere pålidelige prognoser og 
en lagerbeholdning, der tilpasser sig. 
Plukningen bliver påvirket positivt af de 
intelligente systemer på lageret, idet 
AI-styrede robotter forkorter plukketi-
den og øger pålideligheden. 

Den totale performance på lageret 
løftes altså til et højere niveau. Samti-
dig kræver integrationen af AI mere 

computerkraft og i starten også mere 
udvikling og programmering, hvilket 
mange virksomheder (endnu) ikke vil 
eller kan løfte. Det kræver så igen store 
investeringer i personale og teknolo-
gier og en ændring i den måde, man 
ser på projekthåndtering på. Om det 
kan betale sig i det enkelte tilfælde, vil 
endnu vise sig. Især for små og mellem-
store virksomheder giver det mening at 
trække på en ekstern udbyder, som kan 
hjælpe dem med at udnytte AI (ligesom 
det gør sig gældende ved brug af 
cloud-løsninger) under hensyntagen til 
deres personalemæssige og økonomi-
ske ressourcer. 

Helhedsorienteret tilgang giver suc-
ces med AI
Som så mange andre virksomheder ser 
SSI Schäfer AI som en central bestand-
del i virksomhedsstrategien og som en 
afgørende faktor for den fremtidige 
kerneforretning og den nye digitalise-
ringsbølge, der tegner sig. Vi har først 
og fremmest en helhedsorienteret 
tilgang til sagen. Kun ved at kontrollere 
alle grænselader og teknologier kan 
selvlærende systemer få informationer 
nok til at træfe beslutninger.

En totalleverandør som SSI Schäfer 
giver mulighed for både horisontal og 
vertikal integration af alle komponen-
ter og systemdele som grundlag for 
omstillingen til nye, AI-baserede tek-
nologier. Sammenspillet mellem hard-
warekomponenter med de tilsvarende 
softwareværktøjer giver et grundlag 
for, at maskiner i varelowet kan lære af 
hinanden også på tværs af niveauer og 
sikre en intelligent (lokal) styring – uden 
kvalitets- og performancetab. Men trods 
al den teknologi gælder det, at det, der 
er afgørende for, om brugen af kunstig 
intelligens bliver en succes, er det, som 
den enkelte kunde får ud af en optimal, 
mere leksibel og dynamisk lagerdrift.

Markus Klug
Team Leader Data Science & 
Simulation hos SSI Schäfer

FREMTIDSSIKRET KOMBI:  
MENNESKELIG KREATIVITET 
OG ANALYTISK AI

Læs mere om 
temaet kunstig 
intelligens i vores 
whitepaper på 
ssi-schaefer.com
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OPADGÅENDE 
TENDENS 
– RUSLAND TRODSER 
LAVKONJUNKTUREN



Med et areal på 17 millioner km² er Rusland det største land i verden, men landet 
har gennem de sidste år lidt under en lavkonjunktur og det lider fortsat. Hvad der 
ved første øjekast kunne se ud som en katastrofe, har i sidste ende vist sig at være 
gavnligt for landets egne produktionssektorer. Markedet er nu begyndt at vokse 
markant og gemmer på et stort potentiale for de interne logistiske processer i de 
forskellige brancher.

”I Rusland har der i de seneste år 
fundet en helt utrolig udvikling sted. 
Med vores stærke, lokale team er der 
allerede tale om store SSI Schäfer 
automatiseringsprojekter.” 

Andrey Belinskiy
Direktør, SSI Schäfer Rusland

Globale markeder
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R usland er et meget stort land med mange facetter 
og det er rigt på naturlige ressourcer og menne-
skelig kapital. Alle regioner er forskellige – hvad 

angår fokus på bestemte brancher og industrisektorer, 
og hvad angår attraktivitet over for investorer. Overord-
net set er der en høj efterspørgsel på løsninger til intern 
logistik, idet virksomhederne i stigende grad skaber nye 
produktionsanlæg, inder nye markeder og indfører nye 
lagerteknologier.

Den positive tendens i landet varer ved og forstærkes – 
takket være relativt høje oliepriser, forbedret makroøko-
nomisk stabilitet, en generel lempelse af pengepolitikken 
og en vedvarende dynamik i den globale økonomiske 
vækst. Tilbage i 2015 førte lave oliepriser og vestlige 
sanktioner til en økonomisk nedgang for Rusland, sam-
tidig med at bruttonationalproduktet (BNP) var for ned-
adgående (-2,8 %). De efterfølgende år bragte dog en 
kursændring med sig, som efter en forbedring i 2016 
(-0,2 %) endda førte til en positiv vækst i 2017 (0,6 %). Især 
e-handlen nyder godt af denne udvikling: Onlineomsæt-
ningen for indeværende år ser ud til at blive på 626 milli-
oner USD (sammenlignet med 585 millioner USD i 2017). 
Desuden ligger Ruslands e-handelsandel i år på omkring 
55,6 %. Tendensen er stigende: I 2022 forventer man en 
værdi på 59 %.*

På grund af den seneste lavkonjunktur har bestemte 
strukturelle ændringer i økonomien og i forbrugerad-
færden åbnet for bedre muligheder i den indenlandske 
produktion. Dette gælder især for detailhandlen og for 
erstatninger for importerede varer. Faktisk kan man alle-
rede se tegn på øgede investeringer inden for lagerlogi-
stik i begge brancher.

Nytænkning af interne logistikprocesser i e-handlens æra
E-handelsmarkedet er fortsat et af de hurtigst voksende mar-
keder i Europa. Det stigende antal online-ordrer på det russi-
ske marked skaber et stadigt større pres på virksomhedernes 
interne logistik. I de seneste to år er virksomhederne derfor i 
stigende grad begyndt at investere stort i automatisering af 
deres materialelow internt i virksomheden. Hvorfor det? De 
bliver nødt til at håndtere den store efterspørgsel på plukning 
af enkelte artikler på en sådan måde, at plukningen bliver 
omkostningsefektiv, hurtig og af høj kvalitet.

Jagten på den rette grad af automatisering 
Tidligere blev det russiske marked domineret af manuelle 
systemer, men nu til dags koncentrerer virksomheder sig 
først og fremmest om den hurtige return on investment (ROI) 
som automatiseringsløsninger kan give. De har indset, at en 
øget produktivitet – også med klassiske transportsystemer – 
giver dem mulighed for en markant forbedring af deres ROI. 
Vi kan forvente, at denne tendens og en øget efterspørgsel 
efter semiautomatiske og automatiserede løsninger tager til 
i fremtiden. 

At virksomhederne tænker nyt, er i sidste ende væsentligt, hvis 
de vil forblive konkurrencedygtige på markedet. Derfor imple-
menteres – eller udvides – automatiseringen i stigende grad. 
Blandt de mest populære produkter er conveyorsystemer, 
lagerautomater, shuttlesystemer og karruseller.

*Statista, 2017; Ecommerce Foundation, 2017.
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Korte nyheder

Malanów, Polen. SUN GARDEN GmbH, en af 
Europas markedsførende leverandører af ma-
drasser og polstring, har givet SSI Schäfer til 
opgave som hovedentreprenør for den inter-
ne logistik at udstyre et nyt distributionscenter 
på produktionslokaliteterne i Malanów i det 
centrale Polen. Fremover skal førerløse trans-
portkøretøjer (AGV’er) sørge for en barrierefri 
materialehåndtering. Opgaven omfatter ud- 
over design og simulation af et optimalt ma-
terialehåndteringskoncept især opbygningen 
af et automatisk højlager med fem krangange 
og indretningen af et semiautomatisk pluk-
kesystem udstyret med AGV’er i henhold til  
SSI Schäfers koncept 2Pick®. Logistiksoftwaren 
WAMAS® skal dække alle arbejdsprocesser 
fra lageradministration til materialelowet.

München, Tyskland. Transport, lagring, 
dynamisk buferlagring, sekvensering og 
sortering med høj kapacitet – med disse 
kendetegn på optimerede processer i distri-
bution inden for e-handel og omnichannel 
overbeviste posetransportøren SSI Carrier 
det uafhængige dommerpanel ved branche-
prisuddelingen: Den 9. oktober 2018 blev  
SSI Schäfers system kåret som vinder i katego-
rien ”Lager, plukning og intern logistik” og ik 
prisen ”handling award 2018”. Den eftertrag-
tede brancheprisuddeling lægger vægt på 
nyhedsværdien og graden af innovation, kun-
deudbytte, bæredygtighed og salgbarhed på 
markedet ved de tekniske nyskabelser, som er 
meget vigtige for industri 4.0.

”HANDLING AWARD 2018” 
TIL SSI CARRIER

AGV-FLÅDE TIL  
SUN GARDEN

Walldorf, Tyskland. SAP Deutschland SE certiicerer SSI Schäfer med 
SAP Recognized Expertise og bekræfter dermed det høje kompeten-
ceniveau for SAP-løsninger i Supply Chain Management. 

Med dette kvalitetsmærke bliver succesen med det mangeårige samar-
bejde mellem SAP og SSI Schäfer understreget, hvilket også bekræftes 
gennem det stadigt stigende antal af implementerede SAP-anvendel-
ser. Det ekstra certiikat SAP Recognized Expertise, der er baseret på 
det oicielle SAP-partnerskab som ”Service Partner” og ”Value Added 
Reseller/Channel Partner” gør potentielle kunder opmærksomme på 
SSI Schäfers kompetence inden for styring af forsyningskæden. Dette 
gælder både SSI Schäfers produkt-knowhow og erfaring med pro-
jektrealisering og -varetagelse. En forudsætning for certiiceringen er 
erfarne og kvaliicerede rådgivere hos SSI Schäfer samt en pålidelig og 
efektiv implementering af SAP-løsninger.

SAP RECOGNIZED EXPERTISE

Montreal, Canada. IKEA har besluttet at bygge et nyt distributions-
center og har givet SSI Schäfer til opgave at implementere projektet. 
Kerneelementerne i projektet er et automatisk shuttlelager designet 
i henhold til den patenterede 3D-MATRIX Solution®, et højlager med 
245.000 pallepladser, ergonomiske arbejdsstationer til multi-order- 
picking samt logistiksoftwaren WAMAS®.

”Hos IKEA stræber vi altid efter, at vores kunder skal opleve os som 
endnu mere tilgængelige, prisøkonomiske og bæredygtige. Dette for-
udsætter innovativ logistik med fulilment-aktiviteter af meget forskellig 
form og art, som gør det muligt for IKEA at være en multichannel-for-
handler,” forklarer Claudio Marconi, Head of Logistics Development 
hos Inter IKEA. Projektet forventes at stå færdigt i Montreal i foråret 
2020. Som en konsekvens af det positive samarbejde skal SSI Schäfer 
implementere to projekter mere for IKEA, nemlig i Torsvik (Sverige) og 
i Lyssach (Schweiz).

TOPMODERNE DISTRIBUTIONSCENTER  
TIL IKEA
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PREMIER FARNELL: SYNERGIER I TEKNIKKEN

Leeds, Storbritannien. SSI Schäfer er glade for at kunne 
ofentliggøre, at vi indgår aftale med Premier Farnell – en 
verdensomspændende distributør af teknologiprodukter 
og -løsninger – om at udstyre deres nye logistikcenter med 
en topmoderne order-fulilment-løsning. Byggearbejdet til 
det mere end 33.000 m² store distributionscenter i industri-
parken Logic Leeds blev sat i gang den 29. marts. Logistik-
centret bliver det største lager i Leeds og skal stå færdigt i 
slutningen af året. 

SSI Schäfer arbejdede tæt sammen med Premier Farnell i 
næsten to år for at skabe en løsning, som kunne hjælpe virk-
somheden med ikke blot at imødekomme de stigende for-
retningskrav, men også høste et højt return on investment. 
Kernen i den fuldintegrerede løsning er SSI Schäfers topef-
fektive Navette-matrixsystem, som arbejder med vertikale 
lagermaskiner og transportbånd baseret på et konventio-
nelt reol- og pallelager. Alle elementer i løsningen styres via 
SSI Schäfers lagerstyringssystem WAMAS®. Processerne er 
konstrueret sådan, at de tager hensyn til produktegenska-
ber og gældende retningslinjer for håndtering og lagring.

Giebelstadt, Tyskland. Et moderne nybyggeri til kompe-
tencecentret i Giebelstadt vest for Nürnberg tager højde for  
SSI Schäfers permanente vækst. Afdelingens kernekompe-
tence ligger i implementeringen af internationale turnkey-sy-
stemer parret med en specialisering i ekstremt nyskabende, 
automatiserede løsninger til intern logistik samt dertilhø-
rende logistiksoftware. Med sin omfattende ydeevne dækker  
SSI Schäfer hele værdikæden og udvikler alsidige helhedsløs-
ninger i sine kunders brancher. Samtidig fokuserer ekspert- og 

FØRSTE SPADESTIK I GIEBELSTADT
forskningsteams på at videreudvikle fremtidsteknologier 
inden for robotteknologi, førerløse transportsystemer eller 
industri 4.0 samt på de speciikke udfordringer, der er i de 
enkelte markedssektorer.

”Denne strategi omsætter vi med succes verden over, og 
dermed foretager vi kundespeciik produktudvikling og 
tidlig erkendelse af og reaktion på nye udfordringer,” for-
tæller ledelsen bestående af Brigitte Thalmann, Peter Berlik 
og Peter Lambrecht. Nybyggeriet på fem etager bestående 
af to bygninger kommer – når det står færdigt i 2020 – til at 
byde på et kontorareal på næsten 7.000 m² med plads til 
450 arbejdspladser plus mødelokaler.



OVERBLIK 
OVER SAMTLIGE 

KANALER.            HØJT TEMPO OG 

FLEKSIBILITET TIL SUNINGS 

OMNICHANNEL-STRATEGI.

En succeshistorie fra SSI Schäfer.
ssi-schaefer.com


