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Kære læser!

Perfekt for os betyder perfekt for dig. For at kunne 
tilbyde vores kunder individuelle løsninger både 
nu og i fremtiden tænker vi fremad og udvikler 
konstant os selv og vores sortiment. Lige pt. kaster 
vores moderniseringstiltag inden for plastprodukter 
mere og mere af sig. Ud over den nye topmoderne 
produktionshal i Neunkirchen, (Tyskland) har vi 
udvidet vores maskinpark i Charlotte i North Carolina 
(USA) og udstyret den med den mest moderne 
teknologi. Produktionen af specialkasser bliver 
vigtigere og vigtigere for os globalt set og er et stadigt 
voksende område. Som en konsekvens heraf har vi 
med stor succes udvidet vores produktsortiment og 
vores tilstedeværelse på markedet i Mexico og USA. 
Desuden har vi installeret en komplet produktionslinje 
til termoformproduktion i Neunkirchen, Tyskland. 

Hos os betyder digitalisering ”internet of bins” (IOB). 
Bag det gemmer sig intelligente, digitale produkter 
og løsninger til vores kasser. Hvordan det fungerer, 
og hvad det har med vores bæredygtighedstanker at 
gøre, kan du læse på side 24. På de efterfølgende sider 
handler det om returkasser med lang holdbarhed 
hos den tyske materialisthandel dm og om vores 
specialkasser, der giver vores kunder Rowenta og 
Märklin fremragende beskyttelse i deres logistik- og 
produktionsprocesser inden for manuel og automatisk 
håndtering.

For nylig modtog vi prisen ”Bosch Global Supplier 
Award”, og det har bekræftet vores teknikkompetence 
og logistikkvalitet inden for udvikling, produktion 
og implementering samt som udviklings- og 
innovationspartner for vores kunder. Også 
udmærkelsen som ”Beste Logistik Marke 2019” i 
kategorien "kasser" er et skulderklap til vores indsats 
for at fokusere på produktudvikling og egnethed i 
praksis og på lang levetid. Det glæder os meget at se 
denne tillid til vores brand. 

Vi går til vores projekter med det overordnede 
mål til fulde at imødekomme denne tillid. Med 
succeshistorier fra den virkelige verden fortæller vi i 
denne udgave, hvordan DSV tilpasser sig de stigende 
krav til e-handel, hvordan Caiba får fordel af den 

nye SSI ORBITER®, og hvordan shuttleløsningen 
SSI Flexi blev implementeret hos Arvato. Fra side 
10 skildrer Elie Zita, EVP Customer Services, hvordan 
skræddersyet service garanterer vores kunder 
maksimal anlægstilgængelighed.

E-handel, som er denne udgaves hovedtema, 
belyser vi dels fra kundernes synsvinkel med info 
og tips fra den virkelige verden, og dels diskuterer 
Markus Schellinger, ekspert i e-handel, hvad 
denne salgskanal logistisk set betyder for små og 
mellemstore virksomheder. I vores eksempel på en 
løsning til e-handlen til mellemstore virksomheder 
viser vi, hvordan et intelligent og frem for alt skalérbart 
koncept til håndtering af e-handelsordrer kan se ud i 
virkeligheden. 

Desuden ser vi nærmere på vores partnerskab 
med Mick Schumacher. Formel-2-racerkøreren og 
SSI Schäfer har en fælles grundholdning – helt i 
overensstemmelse med vores firmamotto Think 

Tomorrow.

God fornøjelse med læsningen.

Mange hilsner

Dr. Armin Vogel
EVP Plastics, SSI Schäfer

Leder
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Globale markeder

Ricardo Nini S.A., en af de største grossister i Argentina, har givet 
SSI Schäfer til opgave at være hovedleverandør af den interne logistik 
med indretning af et højautomatiseret logistikcenter. 

TOPMODERNE DISTRIBUTIONSCENTER 
TIL RICARDO NINI S.A.

Buenos Aires, Argentina. Hurtig butikslevering, dags-
betingede og sæsonbetingede mængdeudsving og 
konstante ændringer i købsadfærden hos slutkunderne 
er væsentlige udfordringer i engroshandlen – og som 
en konsekvens ændrer det også kravene til den interne 
logistik. Ricardo Nini S.A.’s nye distributionscenter opfyl-
der disse krav og kommer til at sikre en effektiv forsyning 
af mere end 3.000 butikker i Buenos Aires-regionen og 
det direkte tilknyttede salgslokale på 12.000 m2 med en 
bred portefølje af dry-food- og non-food-varer. Det nye 
logistikcenter vil være på 32.000 m2 og har fremover 
plads til 9.000 varenumre. I varemodtagelsen skal der 
hver dag håndteres 1.100 paller og 127.000 kasser og 
der skal plukkes 194.000 enkelte enheder. Centrale 
elementer i projektet er et automatisk shuttlelager med  
117.000 lagerlokationer til plastkasser, et højlager med 

37.000 pallepladser, arbejdsstationer til plukning, trans-
portsystemer, AGV’er samt logistiksoftwaren WAMAS®.  
I slutningen af 2019 skal højlageret og plukkeområderne 
være i drift.

”Vi har evalueret mange muligheder og løsningsmodeller 
inden for intern logistik. SSI Schäfer overbeviste os over 
hele linjen. Vi har stor tillid til SSI Schäfers evner for og 
erfaring med planlægning, udvikling og implementering 
af komplette logistiksystemer, herunder også skrædder-
syet software, som vi har brug for,” opsummerer Carmelo 
Miguel Nini, indehaver af Ricardo Nini S.A.
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Globale markeder

Barcelona, Spanien. Farmakooperativet Fedefarma lader 
endnu en gang SSI Schäfer designe og implementere sit 
automatiske lager. Det nye logistikcenter med idriftsættelse 
i begyndelsen af 2021 bliver med et areal på 34.700 m² ikke 
bare et af de største i branchen i Spanien, men også et af de 
mest avancerede i den europæiske farmadistribution.

Med målet om at imødekomme de seneste års vækst og at 
være rustet til fremtidens udvikling skal Fedefarma centrali-
sere logistikken og dermed også lagrene. Med et ordreflow 
på mere end 130.000 ordrelinjer dagligt bidrager den nye 
løsning til en stigning på knap 40 % – også fordi mere end 
30.000 artikler håndteres automatisk. Derudover tilpasses 

anlæggets design de specifikke krav og forskrifter for de 
forskellige produkttyper.

Det imponerende shuttlesystem Cuby med 7 køregange 
giver 144.000 lagerpladser og er forbundet med otte ergo-
nomiske pick-to-tote-arbejdsstationer. Med en kapacitet 
på ca. 4.200 linjer i timen bliver varer med mellemhurtig 
og langsom omsætning plukket efter princippet vare-til-
person. Produkter med den hurtigste omsætning plukkes 
fuldautomatisk i en A-frame med en forventet produktivitet 
på 17.000 linjer i timen.

FEDEFARMA: 
NYT AUTOMATISERET LOGISTIKCENTER

Cambridge, Storbritannien. SSI Schäfers løsning  
omfatter opførelsen af et smalgangs-hyldehøjlager  
med 24 køregange på et samlet lagerareal på 87.000 m². 
Resultatet er en fremragende lagertæthed. 

Mere end 68.000 hylder opdeles med skillevægge og 
udstyres med skuffehylder. De to- og trefagsdybe hyl-
dereolanlæg giver 100.000 lagerlokationer. Derudover 
leverede SSI Schäfer 25 superkompakte skabe med  
600 skuffer til opbevaring af landkort og dokumenter i 
stort format.

"Vores nye lager er på alle måder overbevisende. På 
den ene side drager vi fordel af den store volumen, og 
på den anden side giver lageret perfekte betingelser for 
den krævende lagring af vores sjældne og unikke bøger. 
Med et tryk på en knap kommer der data fra det omfat-
tende Warehouse Control System, så vi til hver en tid kan 
se den præcise lagerplacering af hvilken som helst artikel. 
Vi er stolte af denne løsning og den betydningsfulde rolle, 
som den spiller i forhold til bevarelsen af vores historiske 
samling," fortæller Ady Powell, Facilities & Library Storage 
Facility Manager på Cambridge University Library.

Cambridge University Librarys 
lager omfatter omkring ni millioner 
bøger, manuskripter og andre fysiske 
genstande, der skal opbevares sikkert.

HISTORIE PÅ LAGER
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TO FORSKELLIGE VERDNER 
BYGGET PÅ SAMME PRINCIPPER

M ick Schumacher har i årevis imponeret med sin 
meget stringente stræben efter forbedring. Den 
20-årige søn af den syvdobbelte Formel 1-verdens-

mester Michael Schumacher har for længst skabt sin egen 
identitet og er i dag – som medlem af det eksklusive felt ved 
FIA Formel 2-mesterskabet – blandt de bedste juniorracerkø-
rere i verden.

Formålet med partnerskabet er klart: At stå sammen om 
at opnå toppræstationer! Michael Mohr, EVP Sales hos 
SSI Schäfer, fortæller: "Mick har masser af gejst, som gør ind-
tryk på os. At være fælles om at give alt, hvad man har, samle 
erfaring, tage imod udfordringer og arbejde hen mod en løs-
ning med størst mulig fokus – det knytter os som virksomhed 
sammen med ham. I overensstemmelse med vores slogan 
Think Tomorrow. ser vi altid fremad for at nå vores kunders 
ambitiøse mål."

"Think Tomorrow. – det passer også til mig!" 
I interviewet fortæller Mick Schumacher mere om partner-
skabet og parallellerne til SSI Schäfers lager-og logistikver-
den samt om sine mål og sin motivation.

Den regerende Formel 3-
verdensmester,  

Mick Schumacher, der i 
år stiller op til FIA Formel 

2-mesterskabet, og SSI Schäfer 
indgår i et partnerskab, som 
vil drage fordel af en fælles 

tankegang.

Brand
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Rubrik

IT Solutions

Hvad betyder Think Tomorrow. for dig?
Sloganet Think Tomorrow. er for mig indbegrebet af 
motorsport: Altid tænke på længere sigt, aldrig hvile på 
laurbærrene, lægge strategier for at vinde, have klare mål 
for øje. I vores sport har vi sætningen "stilstand er tilbage-
gang", og denne filosofi efterlever jeg også til fulde. 

Hvad knytter dig til SSI Schäfer og udgør 
partnerskabet? 
Vi befinder os godt nok i to forskellige verdener, men prin-
cipperne og vores måde at arbejde på er ens. Det hand-
ler om innovative løsningsmodeller og langsigtet tanke-
gang og handlemåde, men det handler også om at vide, 
at succes kræver en holdindsats, og hvis man får succes, 
skal man ikke miste jordforbindelsen, medmindre man vil 
sætte det videre arbejde over styr. Efter vi for kort tid siden 
kunne fejre vores første succes i Formel 2, valgte vi på 
ingen måde at sidde stille. Hele holdet arbejder fokuseret 
videre, undersøger forbedringspotentiale og omsætter 
det til praksis. Kun på den måde kan vi på længere sigt 
være med i konkurrencen og videreudvikle os. Det samme 
gælder for SSI Schäfer, der efter en projektafslutning skal 
stræbe efter at få varige relationer med kunderne. Med 
hvert projekt og hvert løb lærer man noget nyt og bygger 
videre på grundlaget for fremtidig succes. Som sagt: to 
forskellige verdener – og alligevel samme principper og 
filosofier, og derfor er jeg så glad for dette partnerskab. 

Med starten i Formel 2 er du kommet et skridt nær-
mere din erklærede drøm om Formel 1. Hvad motive-
rer dig til at yde dit bedste?
Det bliver jeg ofte spurgt om, men for at være helt ærlig 
kan jeg slet ikke svare på det, for jeg elsker det, som jeg 
beskæftiger mig med. Jeg synes, det er spændende at 

udvikle sig og lære så meget som muligt; det gælder 
også i arbejdet med mange forskellige mennesker fra for-
skellige kulturer. Arbejdet med holdet og med mig selv er 
berigende, og racerløbene i sig selv en motivation for mig. 
Det er sjovt at deltage i. 

#FindYourOnePercent – Hvad ser du som den faktor, 
der gør forskellen til at få succes? 
At finde den sidste lille bid, som gør forskellen, er måske 
den største udfordring, og her er der efter min mening 
ikke én faktor. Man skal aldrig være tilfreds med sig selv, 
aldrig tage det for givet, heller ikke hvis man ligger på en 
formodet førsteplads – det giver mening i mine øjne. Des-
uden skal man prøve at skabe forudsætningerne for suc-
ces på alle niveauer, og på en måde gøde jorden, mens 
man tager alle områder med i beregningen. Kun ved at 
kombinere alle elementer lykkes det efter min mening at 
skabe succes; når alt passer sammen og alt mødes. Det 
kan også have noget med held at gøre, men lykken står 
den kække bi. 

Og uden for garagerne og træningen – hvordan ser din 
fritid ud? 
 Jeg er helt igennem sportsmand. Det er selvfølgelig også 
en stor del af forberedelsen til min sport, men det er også 
sjov og ballade. Jeg kan lide at køre på cykel, på asfalt 
eller i terræn, og om sommeren kan jeg lide at lave alt 
muligt på vandet. Fordi jeg er så meget væk, nyder jeg 
også at bruge tid sammen med min hund. Og selvfølgelig 
forsøger jeg at bruge så meget tid som muligt sammen 
med min familie! 
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Alle anlæg er forskellige, og det er 
de stigende krav til logistik også. 

Ens er dog ønsket om og behovet 
for individuel service og pålidelig 

kundebetjening. Kun sådan kan 
man garantere den højeste kvalitet, 

sikre maksimal anlægstilgænge-
lighed og implementere årelang 

reservedelsforsyning – i maskin- og 
anlægskonstruktion danner det alt 

sammen grundlaget for langsigtede 
partnerskaber.

Elie Zita, ekspert i kundeservice, ved 
præcis, hvad der er den afgørende 

forskel, og forklarer, hvordan en 
skræddersyet 360-graders service 

får kunderne til at sove trygt om 
natten.

JERES FORDELE:

A fter-sales-kundebetjening får en større og større betydning. 
Derfor har vi udviklet en bred og nyskabende serviceportefølje 
ved at anvende de mest moderne teknologier såsom augmented 

support eller dataunderstøttet forebyggelse. Ydelserne strækker sig fra 
teknisk support 24/7 over lagermodernisering til forebyggende vedli-
gehold hos kunden. Med denne holistiske tilgang til den kontinuerlige 
anlægsvedligeholdelse og -service og individuelt tilpassede servicede-
signs sikrer vores team fra Customer Service & Support (CSS) maksimal 
anlægstilgængelighed. Med fast beregnede udgifter og rammebetingel-
ser kan kunden fokusere 100 % på sin kerneforretning – vi tager os af alt 
det andet.

SSI Schäfers maintenance philosophy (SMP) skal forstås som en udvidet 
tilgang til det udarbejdede koncept SSI Resident Maintenance®, dvs. en 
360-graders-anlægsservice udført af certificerede serviceteknikere hos 
kunden. SMP er baseret på tre kerneelementer – SSI Resident Maintenan-
ce Team, best practice-processer for teknisk vedligeholdelse og istand-
sættelse samt integrerede serviceværktøjer og systemer – og omfatter 
operative processer inden for rammerne af traditionel, reaktiv anlægs-
vedligeholdelse. Den holistiske tilgang har dog en langt større virkning 
end det: Den indeholder forudgående analyse- og rådgivningsprocesser 
vedrørende løbende anlægsvedligeholdelse og implementering af indi-
viduelt udarbejdede, forebyggende aktiviteter og foranstaltninger samt 
opbygning og integrering af SSI Resident Maintenance Teams, der sørger 
for permanent anlægsservice. På den måde bryder SMP den reaktive ved-
ligeholdelsescyklus op og forvandler den til en dynamisk, holistisk proces 
for maksimal anlægsydelse, -levetid og -tilgængelighed. Den finder sted 
de følgende tre faser.

INDIVIDUEL SERVICE GIVER 
MAKSIMAL TILGÆNGELIGHED 
AF ALLE SYSTEMER

 Totalentreprise: Vi skræddersyr din service

  Langsigtet: Vi yder professionel support igennem 
vedligeholdelsesprocessen i hele anlæggets levetid

  Præstationsdygtig: Vi forbedrer løbende vores 
præstation, og du får maksimal return on investment 
(ROI) på grund af vores proaktive supporttiltag

 Pålidelig: Vi holder, hvad vi lover

  Sikkerhed og nul overraskelser: Du oplever minimal 
risiko og begrænsning af uventet behov for tekniske 
ressourcer
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Service Operation understøttes af vores egenudviklede 
Computerized Maintenance Management System (CMMS). 
Systemet muliggør den digitale planlægning og styring af 
alle nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger og visua-
liserer de fremkomne aktiviteter med et tryk på en knap. Som 
følge heraf kan optimeringspotentialet generelt udnyttes og 
omkostningerne successivt sænkes.

SSI Schäfers CMMS omfatter forskellige elementer, der er 
optimalt knyttet sammen. Dertil hører kerneelementerne 
CMMS Web og CMMS App. Systemet bliver forbundet med 
den virkelige verden via 1D- eller QR-koder, der er anbragt 

på alle anlægskomponenter, samt via smartphones og tab-
lets, som serviceteknikeren har med hos kunden. På CMMS 
Web planlægger vedligeholdelseschefen de forebyggende 
foranstaltninger, der håndteres og dokumenteres af tekni-
keren direkte på anlægget efter synkronisering med smart-
phonen via CMMS App. I tilfælde af fejl kan reaktivt vedli-
geholdelsesarbejde udføres uden tidstab og uden videre 
planlægning. Samtlige data samles og analyseres centralt i 
CMMS Web. Den løbende dataudveksling udgør et konsi-
stent datagrundlag for analyser, vurderinger og bæredygtig 
vedligeholdelses- og servicestyring.

1.  SERVICE DESIGN 
Kundens behov analyseres, relevante komponenter fra CSS-porteføljen udvælges og tilpasses 
kravene på stedet. Samtidig omfatter kravene i praksis ofte opgaver såsom løbende teknisk 
support, forebyggende vedligeholdelse og service af systemerne, automatiserede analy-
se- og vedligeholdelsesværktøjer til gennemgående måling, sikring og dokumentation af 
anlægsydelsen.

2.  SERVICE TRANSITION 
På den ene side yder vores højt kvalificerede teknikere støtte ved konstant at være til stede 
lokalt, og på den anden side bliver der parallelt opbygget et serviceteam, der kan yde en 
vedvarende indsats hos kunden. Teknikerne, som SSI Schäfer selv har rekrutteret, modtager 
intensiv træning gennem vores egen træningsafdeling i viden om de anvendte komponenter 
og maskiner og bliver gjort fortrolige med den videre, anlægsspecifikke drift lokalt. Derud-
over implementerer vi den påkrævede infrastruktur, der ofte er bydende nødvendig for den 
korrekte implementering af den opgaveliste, der er aftalt med kunden. Emner som en optimal 
reservedelsstyring i logistikcentret, så der altid kan handles hurtigt, spiller i den forbindelse 
en stor rolle i praksis.

3.  SERVICE OPERATION 
Den effektive omsætning sker gennem en administrativ og en operationel gruppe. Den første 
– det centrale Resident Maintenance Management Team – leder det lokale Resident Mainten-
ance Management Team og yder fjern- og hotlinesupport hele døgnet i tilfælde af komplekse 
tekniske problemstillinger. Det lokale (operationelle) team overtager planlagte vedligeholdel-
sesoogaver, operationel support, udbedring af fejl, livtidscyklus- og reservedelsstyring samt 
udarbejder en løbende forbedringsproces. I deres aktiviteter ser holdene på kundespecifikke 
processer i anlægget såsom perioder med travlhed i driften og spidsbelastninger for bedst 
muligt at forebygge negativ påvirkning.

Tre skridt 
fjerner 
bekym-
ringerne

Elie Zita
EVP Customer Services 
hos SSI Schäfer 

SSI Schäfer Inside



Tendenser og udviklinger

F orbrugerne ønsker et tilsyneladende uendeligt 
udvalg af produkter i topprofessionelle webshops 
med ukomplicerede bestillingsmuligheder – selvføl-

gelig til det ønskede tidspunkt, med kortest mulige leve-
ringstider eller levering til "pick-up-points", herunder gra-
tis returforsendelse eller bekvem returforsendelse via en 
fysisk butik. For at kunne eksistere på markedet og kunne 
slå igennem over for store spillere som for eksempel 
Amazon bliver disse services også vigtigere og vigtigere 
for mellemstore virksomheder og nystartede firmaer.

Men hvad betyder implementeringen af denne dynami-
ske salgskanal? Først og fremmest gælder det om at imø-
dekomme kundernes forventninger. I forhold til lageret 
og logistikken hos en virksomhed betyder det 100 % leve-
ringsdygtighed og -pålidelighed, ingen plukkefejl, kortest 
mulige gennemløbstider samt gennemsigtighed på lage-
ret og gennem forsyningskæden – og selvfølgelig alt sam-
men med minimale omkostninger. 

I det følgende interview med Markus Schellinger, kan du 
læse om, hvad mellemstore virksomheder konkret skal 
huske at overveje, når de begynder på e-handel.

MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER: 
HVAD BETYDER E-HANDEL FRA ET 
LOGISTIKPERSPEKTIV?

Markus Schellinger 
Director Technology & Solutions Retail & Wholesale 
hos SSI Schäfer

Det er bestemt ikke noget nyt, at e-handlen boomer. Flere 
og flere forbrugere nyder den hvor-som-helst-og-når-som-
helst-tilgængelighed, nethandlen giver, og foretager deres 
indkøb online. Og deres forventninger er kæmpestore.
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Tendenser og udviklinger

Hvad adskiller et e-handelslager fra et traditionelt 
lager?
Ved levering til butikker og filialer forsyner man flere fili-
aler eller regionale distributionscentre fra et centrallager 
på planlagte tidspunkter. Men e-handelsordrer, derimod, 
bliver leveret til hver enkelt kunde individuelt og direkte. 
Konsekvensen er markant mindre ordrestørrelser, hvor 
det er svært på forhånd at vurdere, hvornår hvilken vare 
bestilles. Dette afspejler sig i artikelporteføljen: Det vok-
sende varesortiment skal have en klar lagerstruktur og skal 
håndteres på en gennemsigtig måde for at kunne garante-
re permanent tilgængelighed. Katalog- og sæsonændrin-
ger øger varebestanden betydeligt. Desuden varierer det, 
hvilke varer der sælges – og resultatet er en ophobning af 
varer, der omsættes langsomt. Disse kan dog på grund 
af uforudsigeligheden i bestillingsadfærden med ét slag 
forvandle sig til meget efterspurgte – hurtigt omsættelige 
– varer.

Som et resultat af denne voldsomme dynamik, de små or-
drestørrelser og det brede sortiment er der fokus på ef-
fektiv plukning, når den enkelte e-handelsordre skal sam-
menstilles. Og på den måde en grundlæggende ændring 
i plukkeformerne for e-handelslogistikken. En rent traditi-
onel plukning efter person-til-vare-princippet giver under 
disse forudsætninger længere distancer kombineret med 
færre pluk pr. plukkeposition. Det fører i sidste ende fører 
til langsomme og dyre processer med risiko for fejl.

Og hvordan ser det i praksis ud for små og  mellemstore 
virksomheder?
Når man går ind i e-handel, kræver det god og grundig 
forberedelse. Det kan anbefales at gå frem efter følgende 
tre trin:

1. Grundlæggende dataanalyse
I dataanalysen gælder det om at differentiere og belyse 
ordreoplysningerne, især hvad angår e-handel. Virksom-
hedens vækst, mængden af ordrer, mulige ændringer i or-
dreprofilerne samt spidsbelastningsperioder og kampag-
ner må ikke undervurderes. Det er svært at lave en prog- 
nose for afsætning af de enkelte produkter, og det udgør 
en konstant variabel.

2. Sammensætning af det rigtige lagerkoncept
Man skal huske på, at små og mellemstore virksomheder 
i første omgang tester e-handel som en ekstra, alternativ 
afsætningskanal og ikke stiller fuldstændigt om til det på 
én gang. Det betyder også, at virksomheden ikke nødven-
digvis har brug for et nyt logistikcenter, men at de eksis-
terende design kan klargøres til parallel afvikling af ord-
rerne. Det rigtige koncept udvælger vi ved at se på prisen 
pr. plukket enhed samt ordregennemløbstiden.  Vi tager 
derudover højde for kundens individuelle krav til ergo-
nomi og vedligeholdelsesintervaller for dermed at skabe 
en langsigtet løsning. Til optimering af de sidste aspekter 
på systemet, identificering af potentielle flaskehalse og 
udvælgelse af optimale strategier trækker vi på et stort 
team af inhouse-simuleringseksperter. Succesfaktoren er 
maksimering af resultatet kombineret med minimering af 
omkostningerne.

Imod alle forventninger er "manuel" og "semiautomati-
seret" fortsat magiske ord, når det gælder e-handelslo-
gistik. Manuelle processer og arbejdskraft er ikke blot 
vigtige til at begynde med, men også på længere sigt 
for at kunne agere fleksibelt. Med etablering af online-
handel og den stigende omsætning udvikler graden af 
automation sig også. Men, semi- og fuldautomatisere-
de processer dækker primært grundbelastningen og 
skal erstatte belastende manuelle aktiviteter samt ak-
tiviteter præget af mange gentagelser. Ordrespidsbe-
lastninger kræver en særlig fleksibilitet – og håndteres 
derfor stadig mest manuelt. Her kan der senere efter-
justeres og -automatiseres skridt for skridt. Derudover 
kan produktiviteten på det manuelle område øges, 
eksempelvis ved at integrere førerløse trucks (AGV’er), 
ved at indføre intelligente plukkeløsninger eller imple-
mentere robotteknologi.

3. Udvælgelse af den passende softwareløsning 
Vi udarbejder et skræddersyet IT-setup sammen med 
kunden og tilpasser det til lager- og plukkekoncep-
tet. Setuppet omfatter lagerstyring, definering af og 
opfølgning på performance-nøgletal for at skabe en 
effektiv styring samt planlægning, simulering og opti-
mering af lagring og plukning – for at sikre maksimal og 
sporbar gennemsigtighed.

Hvordan profiterer mellemstore virksomheder især 
af et partnerskab med SSI Schäfer?
Hver enkelt kunde er unik, og derfor griber vi også hver 
enkelt udgangssituation individuelt an. Her skaber vi sy-
nergierne mellem vores omfattende erfaring inden for 
intern logistik og den brede ekspertise, vi har inden for 
e-handel. Sammen med kunden udvikler vi løsninger, 
sammenligner forskellige tilgange og træffer velfunde-
rede beslutninger.

Vi stræber efter at finde den rigtige løsning til hver en-
kelt kunde. Derfor rådgiver vi produktneutralt og løser 
kundens udfordringer individuelt. Vi benytter os af vor-
es kvalitetssortiment med en produktionsdybde på ca. 
85 % til alt lige fra manuelle over semi- til fuldautoma-
tiserede produkter. Vi tager os også af IT inhouse med 
vores egen logistiksoftware WAMAS®, vi er certificeret 
SAP-partner, og efter idriftsættelse tilbyder vi også 
kundeservice og -support 24/7 ved hjælp af innovati-
ve teknologier. Vi garanterer, at systemerne altid kan 
skaleres, og at intet står i vejen for fremtidig vækst eller 
tilpasninger. Som one-stop-leverandør af intern logistik 
med certificerede projektstyringskompetencer, total-
leverandør-ekspertise og muligheden for at overtage 
byggeentrepriser reducerer vi grænsefladerne for vor-
es kunder og minimerer risikoen for planlægningsfejl. 
Det samlede overblik kombineret med en forkærlighed 
for detaljen – det er det, der skiller os ud fra mængden.

Og hvis der er noget, vi ikke selv råder over, har vi 
 stærke samarbejdspartnere og friheden til at bruge 
"best in class"-produkter.
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Branchetjek

MELLEM HVERDAG OG 
SPIDSBELASTNINGSPERIODER
Fleksible løsninger til e-handelslogistik

Det er for længst blevet en selvfølgelighed for forbru-
gerne, at varerne altid er tilgængelige, og at de kan leveres 
med ekspresfart lige til døren. Hvis en webshop ikke kan 
levere den ønskede vare hurtigt nok, bestiller forbrugeren 
hos en anden, der opfylder kravene. Det er en vane, som 
stiller meget høje krav til logistikken hos e-handelsvirk-
somheder og webshops, og som fører til, at konkurren-
cen blandt webshops stiger yderligere. Evnen til at levere 
udgør derfor den afgørende konkurrencefordel, der kan 
betyde, at man kan blive længe på markedet. Med perfekt 
tilpassede logistikløsninger kan virksomheder få succes 
med disse udfordringer. Men hvordan kan et intelligent 
og fremtidssikret konecpt afvikling af e-handelsordrer se 
ud i virkeligheden?

Gennemtænkt automationsgrad til morgendagens 
markedskrav
Den enkelte kunde står over for specifikke udfordringer, 
og derfor skal hver enkelt logistikkoncept betragtes for 
sig. Den strategiske tilgang ser dog typisk nogenlunde 
sådan ud: Udarbejdelse af et koncept udgør grundlaget, 
der igen er baseret på omfattende dataanalyse med hen-
syn til kapacitetskrav, antal af SKU'er, SKU-struktur samt 
ordretyper. Kombineret med kundens forretningsplan 

danner analyseresultaterne rammebetingelserne for en 
meningsfuld intern logistik. 

Største leveringsevne med lagersystemer
Efter kontrol ved varemodtagelsen er der to muligheder 
for lagring: Truckbetjente pallelagre til store lastbærere 
og volumenvarer samt fuldautomatiserede miniloadlagre. 
Artikler, der leveres i større mængder med én varetype på 
paller, bufferlagres på et manuelt højlager, der efter behov 
kan være et smalgangslager eller et lager med brede 
gange. Til buffering af volumengods kan der enten anven-
des et manuelt bloklager eller et pallelager . Smalgangs-
lagre giver den største lagerkapacitet også ved begrænset 
lagerareal og er ideelt hvis pladsen er trang. Artikler, der 
leveres i mindre mængder på mixpaller eller i papkasser, 
strømmer igennem decanting-området, hvor de kan sepa-
reres ved ergonomiske arbejdsstationer til buffering i det 
automatiske miniloadlager. Alt efter behov lagres der her 
plastkasser, papkasser eller plastbakker på en dynamisk 
og pladsbesparende måde. Systemerne er forbundet via 
conveyorteknologi med vare-til-person- eller person-til-va-
re-arbejdsstationer eller robotter i plukkeområdet, så de 
ønskede artikler kan gøres 
klar til ordrekonsolideringen.
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Skræddersyede, ergonomiske plukkekoncepter 
Fordi kapacitetskravene svinger hen over dagen og året, 
og fordi det er svært at forudsige fremtidige behov, har 
webshops brug for modulopbyggede og fleksible løs-
ninger, der er tilpasset deres behov. Især plukkeområdet 
skal dække forskellige efterspørgselsintensiteter samti-
dig – fra sæsonbetingede spidsbelastninger (jul, påske, 
Black Friday etc.), over ordrespidsbelastninger i løbet af 
dagen til gennemsnitlig daglig drift. Det sidste er afgø-
rende for automationsgraden for håndteringskonceptet 
og er baseret på den nødvendige kapacitet. En god basis i 
den forbindelse er vare-til-person-løsninger med medium 
automatiseringsgrad til afvikling af den daglige standard-
drift: Plukning af artiklerne på det automatiske miniload-
lager sker ved ergonomiske arbejdsstationer. Alternativt 
understøttes den eller overtages fuldstændigt af robotter. 
Afhængigt af den påkrævede kapacitet overtager kraner 
og shuttles i ét eller flere niveauer den fuldautomatiske 
ind- og udlagring. På den måde kan kerneforretningen 
afvikles på en pålidelig måde. 

Hvad angår sæsonbetingede spidsbelastninger, kan det 
sjældent betale sig at investere i den slags teknik. Sådanne 
ordrepeaks og plukning af større artikler bliver derfor som 
regel dækket med person-til-vare-løsninger. For sidst-
nævntes, især volumenartiklers, vedkommende er rene 
bloklagerløsninger gode ud over lagerløsninger med 
smalle og brede gange. Ordreplukkere sammenstiller 
manuelt en bestilling med artikler fra enten gennemløbs-
reoler eller direkte fra sorterede paller. Klargøringen af 
pallerne og kasserne i gennemløbsreolerne kan både ske 

manuelt eller fuldautomatiseret. På grund af forskellene i 
og hensyntagen til systemiske kapacitetskrav i forhold til 
forskellige efterspørgselsintensiteter reduceres størrelsen 
af den samlede investering. Alt efter specifikke behov og 
nødvendig kapacitet kan de enkelte løsningskomponenter 
integreres og kombineres i forskellige automationsgrader, 
så varerne forlader distributionscentret til tiden. Fuldauto-
matisering er altså ikke altid den mest økonomiske løsning.

Modulære interne logistiksystemer – bæredygtige og 
til at vokse i 
Overordnet set skal logistikløsninger være individuelt 
skalérbare og kunne tilpasses forretningens udvikling 
med kort varsel. Denne fleksibilitet samt digitale krav taler 
for en trinvis projektimplementering. Et trygt samarbejde 
med en erfaren intern logistikpartner bidrager til projek-
tets sikkerhed på lang sigt, hvad angår planlægning og 
finansiering. Her kommer SSI Schäfers eksperter i spil: For 
og i samarbejde med den enkelte kunde udarbejder de 
et koncept, der er skræddersyet helt ned i detaljen. Det 
er ikke de enkelte produkter, der udgør udgangspunktet, 
men derimod den meningsfulde sammensætning – den 
rigtige løsning – og et økonomisk fornuftigt installations-
tempo. Resultatet er et bæredygtigt internt logistiksystem, 
der er til at vokse i – i overensstemmelse med vores firma-
motto: Think Tomorrow.
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J örg Gonnermann (MISUMI) fortæller om udfordrin-
gerne ved B2B-e-handel, en branche, der ikke er 
immun over for presset fra forkortede innovations-

cyklusser og store markedskrav.

Jörg Gonnermann, hvilken rolle spiller e-handel for din 
virksomhed?
JG: Under begrebet industri 4.0 tilstræbes det at integrere 
udviklings-, produktions-, bestillings- og leveringsproces-
ser, særligt inden for maskinindustrien, og det er nødven-
digt, at alle involverede fremskynder digitaliseringen og 
sammenkoblingen af deres forretningsprocesser. For så 
vidt er e-handel – i alle sine udformninger – en integreret 
del af vores strategi og tvingende nødvendig for at kunne 
blive på markedet.

Digitaliseringen og emnet e-handel har i lang tid været 
underlagt en vis dynamik. Hvordan udnytter du udvik-
lingen af denne salgskanal, og hvilke udfordringer 
giver det for virksomheder som MISUMI?
JG: Forskydningen væk fra klassiske, telefoniske, papir- 
eller faxunderstøttede processer går stærkt. MISUMI har 
øget den "digitale andel", altså andelen af forretnings- 
transaktioner, der sker via elektroniske kanaler, til over 
70 % inden for de seneste år. I den forbindelse er der 
standarder, som en virksomhed bliver nødt til at have 
styr på. Desuden bliver individualiseringen af produkter 
og tjenesteydelser til en endnu mere afgørende faktor 
på markedet. Leverandører skal være i stand til hurtigt at 
kunne tilpasse sig kundernes ændrede krav.

SSI Schäfer: Det drejer sig om meget høje markeds-
krav. Hvad er efter din mening essentielt for at kunne 
få foden inden for e-handel og få succes med det?
JG: Det vigtige er: "Get the basics right first!" – data, pro-
cesser og organisationen skal nu om dage være indstillet 
på digitalisering. Derudover er robuste, fleksible og åbne 
systemarkitekturer, som ofte kun er tilgængelige i "skyen", 
bydende nødvendige. Endnu en afgørende faktor er pro-
duktdatakvaliteten til fremstilling af godt, relevant indhold, 
men også til formidling af den "digitale tvilling".

Hvor er I på vej hen med e-handel?
JG: Integrationen af leverandører som for eksempel 
 MISUMI i leverandør- og værdiskabelseskæden tager til. 
For at kunne levere produkter og tjenesteydelser helt præ-
cist skal en sådan digital integration for fremtiden være 
standard. Blot at være til stede på markedet er ikke længe-
re nok. Derimod stilles der meget højere krav til virksom-
heder om at udvikle og omsætte nyt indhold og nye tilbud 
kundespecifikt, så man kan hæve sig over konkurrenterne.

Et spændende emne. Lad os tage fat på e-handelslogi-
stik: Hvad er efter din mening de tre vigtigste råd til, 
hvad man skal gøre og bestemt ikke skal gøre?
JG: Man skal lave kundespecifikke tjenester og hurtig 
afvikling af bestillinger på tværs af kanaler. Man skal und-
gå at have varer på lager, at afvige fra de angivne leve-
ringstider eller helt at levere forkerte produkter.

MISUMIs nye distributionscenter i Frankfurt 
har en kapacitet på omkring 450.000 
artikler fordelt på 10.000  m² – hvil-
ke særlige udfordringer har der 
været ved dette logistikcenter?
JG: Kunderne forventer af en 
e-handelsudbyder, at de 
tilbudte varer er til-
gængelige og kan 
leveres inden 
for kort tid. 
Produkter, 
som vi har 
på lageret i Frank-
furt, kan vi levere til vores 
kunder i Europa i løbet af én 
dag. Ud over lagerførte produkter, altså 
standardkomponenter af egen produktion og 
fra tredjepart, kører der også make-to-order-kompo-
nenter (MTO) gennem logistikcentret. De bliver for tiden 
fortrinsvis produceret i Japan, Kina og Vietnam. Men de 
forskellige fremskaffelseskanaler skal ikke spille nogen rol-
le for kunderne. Samtlige varer – uanset hvor de kommer 

HVAD KUNDERNE ØNSKER, OG HVAD 
LOGISTIKKEN KAN GIVE
En af tidens største udfordringer inden for logistik er e-handel. Læs om 
erfaringer med B2C og B2B, fortalt af Jörg Gonnermann, General Manager 
 Logistics Service Platform hos MISUMI, og Wolfgang Heldt, Head of Logi-
stics, samt Marc Lohausen, Head of E-Commerce, begge hos Carhartt WIP.

Vi har spurgt
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Vi har spurgt

fra – bliver derfor samlet til kundespecifikke forsendelser 
på lageret i Frankfurt.

Temaet automatisering har garanteret også spillet en 
rolle i planlægningen af jeres logistikkoncept. Mener 
du, at automation er et must?
JG: Innovationscyklusserne inden for maskinindustrien 
vil blive forkortet yderligere. Vores kunder har tilsvarende 
mindre og mindre tid til udvikling af deres produkter. Der-
for er vores motto: "It's all about time." Hos MISUMI kræver 
den høje andel af cross-docking-forretningen (>50 %) sit 
helt eget forløb. Til omsætningen af MTO-komponenter 
går vi frem efter dette princip: Leverede produkter bliver 
straks efter varemodtagelse bragt til et konsolideringsom-
råde. Her bliver de plukket med artikler fra lageret efter 
kundens bestilling. Når en ordre er komplet, sendes leve-
ringen til kunden allerede samme dag.

Med et planlagt artikelantal på ca. 450.000 SKU'er på lager 
og med 20.000 forsendelsespositioner dagligt ville den 
komplekse proces være meget svær at gennemføre uden 
automatisering. Generelt er automation dog ikke et must. 
Vi har også satset på et fireetagers hyldereolsystem fra 
SSI Schäfer til ca. 250.000 SKU'er, hvor vi stadig arbejder 
manuelt. Dette lagerområde er så på hver etage forbundet 

til conveyorsystemet, så varerne transporteres automatisk 
til og fra lagerområdet. 

Og hvordan ser de næste skridt i dette projekt ud?
JG: Installationsarbejdet i logistikcentret skrider godt 
fremad. Den koordinerede processtyring af materiale-
strømmene overtages af logistiksoftwaren WAMAS®. 
Overordnet set er opbygningen af automatiseringen fær-
dig i slutningen af oktober. Derefter følger testfasen og 
idriftsættelsen af det samlede anlæg i marts 2020.

Jörg Gonnermann
General Manager  

Logistics Service Platform

MISUMI Europa GmbH
Den globale producent og førende leverandør af 
mekaniske komponenter og indirekte materialer til 
fremstilling af specialmaskiner og automatisering af 
montagelinjer har bedt SSI Schäfer om at implemen-
tere et nyt logistikcenter på 10.000 m² i Frankfurt – 
skræddersyet til virksomhedens e-handelstrategi og 
fremtidige vækstmål.

Læs hele 
interviewet på 

ssi-schaefer.com
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H er fortæller Wolfgang Heldt og Marc Lohausen 
(begge fra Carhartt WIP) om udfordringerne i 
modebranchen, der tog til med etableringen af 

e-handlen.

Wolfgang Heldt, hvilken forretningsmodel arbejder 
du efter med hensyn til salgskanaler, og hvor vigtig 
er e-handel i din (salgs-)strategi? 
WH: Med vores omnichannel-strategi forsyner vi globalt 
70 Carhartt WIP-butikker (detail) samt 11 outlets og hånd-
terer B2C-tilvæksten via vores webshop. Efter vi beslutte-
de at stige på e-handelstoget, er denne salgskanal vok-
set meget dynamisk og med en øget omsætning. Derfor 
giver vi også dette område højeste prioritet. Samtidig 
iagttager vi markedet og kræver maksimal fleksibilitet af 
vores logistik. Kun på den måde kan vi reagere hurtigt på 
markedets udvikling og på skiftende kundekrav og forme 
vores koncept og vores processer på bedst mulig måde. 
Vi skaber vores logistikcenter sammen med SSI Schäfer, 
så det er modulært og kan udvides.

Betyder fleksibilitet i B2C-forretningen, at man for 
eksempel skal kunne reagere på spidsbelastninger 
i julehandlen eller Black Friday? Hvilke (logistiske) 
udfordringer møder du i e-handlen sammenlignet 
med den traditionelle filialforretning?
ML: Kompleksiteten i e-handelsordrer i forbindelse med 
returvarer er sikkert lige så udfordrende som de forskel-
ligartede ekspeditionstider, emballageudfordringer osv. 
For vores logistikcenter har vi indrettet materialeflowet 
på ny omkring B2C-forsendelse, returvarehåndtering 
og special-handling-området (VAS). På den måde bliver 
der i høj grad taget hensyn til anlægsteknologien til B2B- 
forsendelse, og den integreres bedre.

AUTOMATISERING 
ER ET ABSOLUT 
MUST

Det lader til, at markedet stiller høje krav til 
e-handelsplatforme?
ML: Helt bestemt. Virksomheder skal opretholde samme 
serviceniveau 24 timer i døgnet, 365 dage om året, og i 
vores tilfælde skal vi kunne leve op til dette , for at vi kan 
opretholde vores standard som et kvalitetsbrand.

Hvem eller hvad bestemmer e-handlens dynamik og 
udvikling?
ML: Jeg tænker, at det hovedsageligt handler om den kon-
stant voksende "mobile" påvirkning, men også sammen-
koblingen af forskellige touchpoints (for eksempel sociale 
medier, fysiske butikker, markedspladser, Google) mellem 
brands og kunder. Kunderne forventer, at den oplevelse de 
får i de fysiske butikker (som for eksempel rådgivning og 
service) også kan fås i webshoppen.

Hvad ville du – med den viden, du har i dag – råde virk-
somheder, som gerne vil med i e-handlen til?
ML: Man skal kun begynde, hvis hele organisationen kan 
motiveres for digitalisering og den kompleksitet, der følger 
med.

I samarbejde med SSI Schäfer satser I bl.a. på en auto-
matiseret forsendelsesbuffer – er automation efter din 
mening et must i e-handelslogistik?
WH: Helt afgjort, ja. Automatisering er et absolut must 
for at kunne nå den nødvendige performance, samtidig 
med at omkostningerne skal holdes nede, og der skal 
ydes en perfekt service på alle områder. Hos os foregår 
indlagringen eksempelvis fra varemodtagelsesrampen ind 
til det automatiske miniloadlager uden nogen som helst 
manuelle mellemskridt. I udlagringen benytter vi os også af 
semiautomatiske løsninger, der garanterer en høj kapacitet 
og samtidig sikrer ergonomiske arbejdsgange.

Wolfgang Heldt, lad os kaste et blik på udviklingen i 
de kommende år: Hvordan ser fremtiden for e-handel 
ud – helt generelt, og hvad angår logistik?
WH: Jeg tænker, at e-handel bliver en helt naturlig indkøbs-
kanal, der ikke bare er forbeholdt specifikke alders- eller 
målgrupper, men som alle benytter sig af. Inden for  logistik 
er e-handel for tiden en af de største udfordringer!

Work in Progress Textilhandels GmbH (Carhartt WIP)
For modefirmaet Carhartt WIP – der arbejder med både B2B og B2C – 
 udvider SSI Schäfer, der som totalleverandør står for den interne logistik, 
det centrale logistikcenter med en hal på omkring 4.000 m². 

Wolfgang Heldt
Head of Logistics

Marc Lohausen 
Head of E-Commerce

Vi har spurgt
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Klumme

I klassiske lagerstyringssystemer kan 
man blot se et enkelt, omend vigtigt 
aspekt ved lageranlægget, nemlig 

den rent tekniske tilstand. Men for at 
kunne imødekomme fremtidige krav til 
et lageranlæg er traditionelle visualise-
ringssystemer som informationskilde til 
driften af anlægget ikke længere nok. 
Andre vigtige aspekter, som for eksempel 
materialeflowet eller sammenligningen af 
logistiske nøgletal, såkaldte KPI’er, tages 
ofte ikke med i betragtning.

Hertil skal lægges, at et lageranlæg ofte 
først dannes i sammenspillet mellem 
forskellige systemer fra ofte meget for-
skelligartede producenter. For at kunne 
drive dette system optimalt er der brug 
for et IT-værktøj, der er i stand til at trække 
informationer fra de mange forskellige 
dele af anlægget og at bearbejde og vise 
disse informationer aktuelt og på bedst 
mulig måde i overensstemmelse med 
beslutningstagerens funktion.

Det var derfor vores mål at give anlæg-
gene et "central point of information", der 
ud over en hurtigere teknisk fejldiagno-
sticering også stiller logistiske informati-
oner til rådighed. Efter markedsanalyser 
og intensive undersøgelser blandt de 
forskellige brugergrupper blev fire krav 
tydelige: Softwaren skulle sikre komplet 
tilgang til både interne og eksterne 
grænseflader og muliggøre brugen af 
platform-uafhængige enheder. Desuden 
ønsker brugerne sig rollebaserede vis-
ningskoncepter og en moderne, modul-
baseret, skalérbar arkitektur. 

Vores svar hedder WAMAS Lighthouse 
– designet som webbaseret informations-
platform med et åbent grænsefladekon-
cept. Det er modulært skalérbart og kan 
udvides, så rollebaserede informationer 
vises brugercentreret. 

Modulet anlægsvisualisering
Med visualiseringsmodulet WAMAS 
Lighthouse har brugeren altid kontrol 
over sit lageranlæg. Modulet leverer alle 
informationer om alle komponenternes 
aktuelle tekniske tilstand i realtid. Kernen 
i visualiseringen er et topologisk syn på 
det samlede system. Med den trinløse 
zoom helt ned på komponentniveau 
bliver flere og flere detaljer synlige. Når 
en komponent vælges, får man omfat-
tende data. Alt efter type vises f.eks. 
drev- og køtilstand samt lastbærere. 
WAMAS Lighthouse er højtydende og 
vokser med anlæggets kompleksitet. 
Funktionaliteter:

•  Visualisering af alle conveyor-, lager- 
og plukkesystemer

•  Omgående meddelelse i tilfælde af 
anlægsforstyrrelser

•  Fejlstatistikker og resultatprotokoller
•  Komponenttilgængelighed
•  Detaljerede visninger og oversigter

Modul med visning af materialeflow 
Med den abstrakte visning af det sam-
lede anlæg giver WAMAS Lighthouse 
mulighed for at få overblik over alle 
processer eller påvirkninger. Denne vis-
ning giver basis for beslutninger, så hele 
lageranlæggets potentiale kan udnyttes.  
 
Væsentlige funktionaliteter:

•  Realtidsvisning af materialeflownøgletal
•  Organisation på flere abstraktions-

niveauer (også opsummering af 
materialeflow)

•  Detaljerede informationer kaldes frem 
med et museklik

Logistiske nøgletal
WAMAS Lighthouse samler alle rele-
vante KPI'er for materialeflowet og 
ordreafviklingen. Disse data bliver 

sammenkørt, om nødvendigt, og står 
klar til visualisering og efterfølgende 
analyse. Til de KPI'er, der genereres, 
hører bl.a. lageropfyldningsgrad, mate-
rialeflow, status på ordrehåndtering og 
plukningseffektivitet.

Integrationsplatform til lageranlæg
WAMAS Lighthouse er et åbent system, 
der kan integrere data for alle eksi-
sterende IT- og styringssystemer for 
et lageranlæg. Ved hjælp af aktuelle 
teknologier og grænsefladekoncepter 
er der forbindelse lige fra automatise-
ringsniveau frem til varestyringssystem. 
På den måde er industri 4.0 allerede en 
realitet.

Brugeren får dermed følgende 
væsentlige fordele:
•  SSI Schäfer sørger for komplet integra-

tion af styresystemer
•  Standardiserede og åbne grænse-

flader for tredjepartsystemer
•  Understøttelse af  state-of-the- 

art-grænseflader som OPC/UA Web- 
services og WebSockets

BE INFORMED - 
WAMAS® LIGHTHOUSE

Følg med på 
vores IT-blog på 
ssi-schaefer.com 

Thomas Klingert 
Head of Product Development 
 WAMAS® Lighthouse hos SSI Schäfer
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SÅDAN IMØDEKOMMER DSV 
E-HANDELSKUNDERNES EFTERSPØRGSEL 
– SELV I SPIDSBELASTNINGSPERIODER

DSV, en global 3PL-transport- og logistik-
virksomhed med hovedsæde i Danmark, har 
fået hjælp af SSI Schäfer til at planlægge og 
implementere en automatiseret løsning til 
e-handelsområdet i deres canadiske afdeling 
i Brampton, Ontario. I lyset af forbrugernes 
stigende behov for at handle på nettet blev 
DSV nødt til at øge sin kapacitet for at kunne 
håndtere kundernes øgede e-handel. DSV 
gav derfor SSI Schäfer til opgave at imple-
mentere en automatisk løsning, som ville øge 
kapaciteten i et allerede eksisterende anlæg.
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H os DSV er innovation en topprioritet på allerøver-
ste niveau i virksomheden, hvor de har overblik 
over alle potentielle innovationskoncepter. DSV 

følger, evaluerer, tester og implementerer løbende de 
mest forskelligartede koncepter. SSI Carrier-løsningen er 
også en del af DSVs innovationsstrategi.

Før realiseringen evaluerede SSI Schäfer projektet for at 
være sikker på, at DSV kunne opretholde den løbende 
drift i installationsfasen. Det var ret specielt, at den til-
budte løsning skulle tilpasses en allerede eksisterende 
proces. Løsningen med SSI Carrier tillod ikke blot, at den 
løbende drift kunne fortsætte, men også at mængden af 
e-handel kunne vokse i den grad som DSV havde brug for, 
for at kunne sikre en problemfri og effektiv håndtering af 
e-handelsordrerne.

Spidsbelastningsperioder med specialtilbud
Webshops bliver nødt til at udnytte alle muligheder for at 
afslutte en handel. Specialtilbud kombineret med gratis 
prøver og vareprøver bidrager til at øge omsætningen. 

Men især ved spidsbelastninger, som Black Friday eller 
jul, skal distributionsafviklingen kunne holde trit med den 
øgede varemængde. DSV gav SSI Schäfer opgaven med 
at dække disse spidsbelastningssituationer. 

Enkel transport og sortering styrker eksisterende 
e-handel
Processen begynder med plukning af varepartier på lage-
ret. Varen afleveres i SSI Schäfer-plastkasser og overdra-
ges til en transferstation med førerløse køretøjer (AGV’er). 
AGV'erne af typen WEASEL® transporterer varen fra trans-
ferstationen til en pose-infeedstation. Så snart varen er 
scannet, lægges den i poser og overføres på den måde 
til SSI Carrier. Derefter kører posen hen til matrix-sorte-
ringen, hvor ordrer sorteres og stilles på række, før de 
ompakkes. Når ordren har nået poseaflæsningsstationen, 
bliver ordren pakket og leveret direkte til kunden. 

Få flere oplysninger 
i videoen på 
ssi-schaefer.com 
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CAIBA: KANALLAGER MED SSI ORBITER® 

F or Caiba, den førende producent af PET-råemner 
og -beholdere til levnedsmidler, husholdningspro-
dukter og kropspleje, har SSI Schäfer implemente-

ret en kanallagerløsning til optimering af pallelagerpro-
cesserne og logistikforløbene i Laén. Den kompakte, 
semiautomatiske løsning består af et selvbærende 
reolsystem kombineret med SSI Orbiter og giver mulig-
hed for både automatiseret pallehåndtering og optimal 
pladsudnyttelse. 

Det nye 2.000 m2 store lager får plads til 2.349 euro- og 
1.971 industripaller – hver med en maksimal vægt på 
800  kg. Med en first-in-first-out-strategi (FIFO) drager 
Caiba både fordel af stor lagerkapacitet og pålidelig 
lagerstyring. 

Sikkert, hurtigt, intelligent, forbundet 
Kanallagre er ideelle, når der skal spares plads, især ved 
et smalt varesortiment med store styktal. For at kunne 
udnytte den styrke, der er i en optimal arealudnyttelses-
grad effektivt, kræver det superdynamiske kanallager-kø-
retøjer. Med den seneste generation af SSI Orbiter gør 
SSI Schäfer sin eksisterende løsning endnu bedre, mere 
effektiv og mere fleksibel. Og råder dermed over både 
semi- og fuldautomatiserede systemer, hvormed man 
kan opnå højere tilgængelighed, større leveringsevne og 
bedre servicekvalitet. 

I semiautomatiserede systemer sikrer den innovative 
SSI  Orbiter kombineret med en dockingstation optimal 
udnyttelse af pladsen med maksimal fleksibilitet, optimal 
personsikkerhed, bæredygtighed og komfortabel betje-
ning på kanallageret. Og det giver mulighed for at øge 
effektiviteten markant ved pallehåndtering. 

I modsætning til et klassisk, enkelt- eller dobbeltdybt høj-
lager kan fuldautomatiserede kanallagre opnå en højere 
udnyttelsesgrad af lagerpladsen og bidrager dermed til 
at minimere de faste udgifter. Effektiv energistyring gør 
dette system helt optimalt og til et interessant alternativ til 
semiautomatiserede anlæg. 

Udnyt lagerarealet optimalt, og sænk samtidig driftsomkostningerne

Vi bestemte os for SSI Schäfer som 
partner, fordi virksomheden har 
omfattende erfaring med interne 
logistikprojekter og med den 
mest moderne teknologi. Dette 
projekt gennemfører vi for at 
kunne forbedre vores effektivitet 
og vores service på markedet."

José Luís García, logistikdirektør i Caiba-gruppen
Brígido Medina, planlægnings- og logistikchef
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VVA (Vereinigte Verlagsauslieferung), der hører under Bertelsmann-
datterselskabet Arvato Supply Chain Solutions, med hovedkvarter i 
Gütersloh i Tyskland, har givet SSI Schäfer til opgave at hjælpe med at 
implementere et shuttlelager, der er designet med den patenterede 
3D-MATRIX Solution® og den nyeste shuttleteknologi. 

UDVIDELSE 
AF FORLAGS-
LOGISTIKVIRK-
SOMHEDEN 
ARVATOS DI-
STRIBUTIONS-
CENTER

F ra de tre distributionscentre i Gütersloh, Verl og 
Gilching leverer Arvato Supply Chain Solutions via 
VVA bøger, dvd’er, blu-ray-film, tidsskrifter og spil 

fra flere end 200 forlag til forhandlere og forbrugere. 
Alene i det centrale logistikcenter i Gütersloh lagres der 
ca. 100.000 forskellige artikler. Og andelen af e-hand-
len vokser hurtigt. Leveringsmængderne pr. bestilling 
bliver stadigt mindre, mens varesortimentet vokser 
og vokser, og derfor nåede logistikcentret i Gütersloh 
grænserne for sin kapacitet. Ved at udbygge til automa-
tiseret ordreafvikling fremtidssikrer virksomheden sig 
til yderligere vækst og omnichannel-ordrebehandling. 
Denne udvidelse er en del af en automatiseringsløs- 
ning, som SSI Schäfer indførte med succes hos Arvato i 

2006. Dengang opstod der i Gütersloh et automatiseret 

miniloadlager med 4 krangange og 24.000 lokationer til 

plastkasser, et hyldereolsystem med 14.000 lagerplad-

ser samt 24 Schäfer Carousel-systemer med omkring 

26.000 pladser til plastkasser til superdynamisk plukning 

af enkeltdele.

Det nye shuttle-lager med 2 køregange, der opføres 

lige ved siden af det eksisterende lager, har 38.000 la-

gerpladser til SSI Schäfers plastkasse af typen LTF 6220 

(600  x 400 x 220 mm). Dermed bliver kapaciteten for 

de automatisk tilgængelige varekasser udvidet med 

mere end 60.000 lagerpladser. Designet af lagerrum-

met til det nye shuttlelager er baseret på 3D-MATRIX 

 Solution. På den måde får Arvato en fremtidssikret løs- 

ning til automatiseret lagring, buffering og integreret 

sekvensering af ordreafviklingen. I anlægget sørger 

84  integrerede single-level-shuttler af typen SSI Flexi 

fremover for effektive ind- og udlagringsprocesser. 20 

integrerede matrix-lifte muliggør et hurtigt materiale-

flow på det vertikale systemniveau. Shuttlen giver mak-

simal ydelse ved størst mulig energieffektivitet. Ved at 

kombinere det fleksible shuttlesystem med den bane-

brydende 3D-MATRIX  Solution i et individuelt tilpasset 

anlægskoncept kan Arvato håndtere de mest forskellig-

artede opgaver. Desuden bliver antallet af vare-til-per-

son-plukkestationer forøget med 60 %. Ved hver af de 

fem nyudviklede, ergonomiske plukkestationer, der er 

integreret i 3D-MATRIX Solutions anlægskoncept, kan 

der parallelt håndteres op til fire plukkeordrer.

"Med det nye anlæg udvider vi vores kapacitet markant 

og skaber på den måde hen mod slutningen af året også 

plads til nye kunder," fortæller VVA’s direktør gennem 

mange år, Stephan Schierke, om målet for lagerudvidel-

sen. "Vi glæder os over endnu engang at arbejde sam-

men med SSI Schäfer om at realisere dette projekt." 
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Den aktuelle klimadiskussion og håndte-
ringen af plastikaffald påvirker i stigende 
grad samfundets måde at tænke og handle 
på. Hos stadig flere virksomheder spiller 
miljø- og bæredygtighedsaspekter derfor 
en vigtig rolle ved investeringsbeslutninger 
- også i forhold til valget af kasser og andre 
lastbærere på lagre og i distributionscentre.

GENANVENDELIGE 
KASSER SOM 
FØRSTEVALG

Allerede ved valget af råstoffer går 
vi efter plastik, tilsætningsstoffer og 
farver som er miljøvenlige.

Thomas Jettkant
Leder af projektsalg specialkasser hos SSI Schäfer

V
ed mindre lastbærere og enheder benytter man-

ge virksomheder sig af engangspapkasser eller 

-plastikemballage. Hvad der i første omgang vir-

ker som en hurtig og enkel løsning, resulterer efter brug 

i store mængder affald eller ved bortskaffelsen endda i 

miljøskadelige stoffer. Ud over de globale indvirkninger 

fra plastikaffald kræver de øgede lovmæssige regler også 

et skift i tankegangen. Hvad er alternativet? Genanvende-

lige plastkasser. De betaler sig selv tilbage hen over deres 

samlede livscyklus, der varer adskillige år, og så kan de 

genanvendes fuldstændigt. 

Hos SSI Schäfer tænker man desuden holistisk og ud 

over den enkelte livscyklus i forbindelse med fremstil-

lingen af produkter med lang levetid, dvs. man tæn-

ker også på, at brugte plastkasser kan sendes retur og 

genanvendes. Med en relevant kompensationsmodel 

tilbyder man endda økonomisk motivation for genbrug 

– en win-win-situation for alle parter.

Intelligent og sikker transport af produkter
Ud over bæredygtighedsaspektet fører solide og stabi-

le plastkasser andre fordele med sig: De sørger nemlig 

for, at især semi- og fuldautomatiserede logistikproces-

ser kan forløbe præcist og fejlfrit. Derudover beskytter 

plastkasserne skrøbelige produkter mod skader og 

elektrostatisk udladning. Desuden kan de stables sta-

bilt og pladsbesparende.

For at beholde overblikket over antallet af kasser i 

 sådanne kredsløb – netop med tanke på internationa-

le produktionssammenslutninger eller filialnetværk 
– er det væsentligt at mærke kasserne. Ud over EAN- 
stregkoder (European Article Number) til logistiske 
kredsløb og brugen af automatik tilbyder SSI Schäfer 
konceptet "Internet of Bins" (IOB), hvor kasser allere-
de på fabrikken markeres med en QR-kode, så de kan 
spores. Koden fører til en landingpage, hvor forskelli-
ge oplysninger om kassens indhold og kredsløb el-
ler kontaktpartnere kan gemmes – gennemsigtigt og 
dokumenterbart.

SSI Schäfer har tidligt taget fat på hovedprincippet i 
"Green Logistics". Vi investerer i udviklingen af frem-
tidssikrede systemer og løsninger, der fokuserer på 
energi- og ressourceeffektivitet, f.eks. kraner med re-

duceret energibehov. Ud over foranstaltninger, der sik-

rer en høj grad af miljøvenlighed fortsætter SSI Schäfer 

konsekvent bæredygtighedstankegangen også socialt, 

hvad angår sikkerhed og ergonomi.

Think Green
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For at garantere større sikkerhed for produkter 
i serieproduktion kan lagerkasser tilpasses in-
dividuelt. Til håndtering og transport af meget 

skrøbelige produkter tilbyder SSI Schäfer derfor sær-
lige specialkasser, der tilpasses de specifikke pro-
duktdimensioner helt præcist, og som også egner 
sig til automatisk håndtering. De sprøjtestøbte eller 
termoformede plastkasseindsatser giver den bedst 
mulige beskyttelse og positioneringspræcision for 
de varer, der er emballerede. 

INDIVIDUELLE 
 LAGERKASSER  SIKRER 
FREMRAGENDE 
BESKYTTELSE

Märklin
Kvalitet og fortsat værdi er helt grundlæggende hos 
Märklin, der er verdenskendt producent af metallegetøj 
i høj kvalitet og markedsførende i modeljernbanebran-
chen i Europa. Løsningen til transport af produkterne – 
der er af lige så høj kvalitet, som de er skrøbelige – er en 
individuelt udtænkt kasseløsning, som er baseret på et 
fælles udviklingsarbejde hen over to år mellem Märklin 
og SSI Schäfer. Den stabile, fleksible og lette kasse kan 
uden problemer tilpasses mange produkter og deres 
forskelligartede geometri. 

For at udvikle en passende kasseløs-
ning valgte vi SSI Schäfer som partner. 
I dette projekt ville vi flankeres af 
en samarbejdspartner, som også er 
 markedsførende inden for sit felt, som 
tager vores interesser alvorligt, og som 
ved, hvad de gør."

Michael Ludwig
Afdelingsleder hos 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Rowenta
Også med Rowenta har SSI Schäfer skrevet en succes-
historie. Fabrikken i Erbach, Tyskland, er en af de mest 
moderne strygejernsfabrikker i Europa. I takt med at dele 
af produktionen er flyttet fra Asien tilbage til Tyskland, 
har virksomheden investeret massivt i automatisering af 
produktionen. Til robothåndtering og transport af sarte 
komponenter mellem de enkelte produktionstrin udvik-
lede Rowenta en skræddersyet kasseløsning sammen 
med SSI Schäfer for at imødekomme kundernes høje 
krav til kvalitet.
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De første plastkasser leverede SSI Schäfer allerede i midten af 90'erne 
til dm i Østrig – og de er i nogen grad stadig i brug. Siden da har materia-
listkæden udbygget systemet via sine forskellige europæiske selskaber. 
Kasserne, der er robuste og lavet så de passer præcis til en europalles 
dimensioner, bliver brugt af dm som lager-, plukke- og transportkasser 
til de ofte sarte materialistvarer og kan klappes sammen og dermed 
spare plads, når de skal sendes retur. Dette kredsløbssystem giver ikke 
blot dm mange forskellige fordele og et potentiale for at spare, men 
understøtter også virksomhedens egen bæredygtighedsstrategi. 

Den vedvarende vækst og dm's ekspansion førte til konstant ud-
bygning og optimering af processerne. I 1995 fulgte den første, 
grundlæggende udvidelse af logistikcentret. I 2009 blev processerne 
tilpasset de fremtidige udfordringer ved logistik 4.0. Efter positive er-
faringer fra det forudgående samarbejde modtog SSI Schäfer ordren 
på  stålkonstruktionen af anlægget med 57.400 kasser- og 3.200 pal-
lelagerpladser. For at sørge for gennemgående processer i ordreafvik-
lingen integrerede SSI Schäfer styringen af alle de komponenter, der 
befinder sig på lageret, i logistiksoftwaren WAMAS®. Som basisudstyr 
på lageret bestilte dm desuden yderligere 60.000 plastikkasser. 

Plastkasserne af typen FKE 6320 fungerer som plukke- og ordrekasser 
både ved lagring og plukning i distributionscentret Enns. Rullebaner 
fører automatisk plukkekasserne ud af miniloadlageret efter vare-
til- person-princippet og hen til de relevante arbejdsstationer. Derfra 
plukkes der op til 3.500 forsendelser pr. time. Forsendelserne lægges 
direkte i ordrekassen, der samtidig fungerer som transportkasse. For-
udindstillet automatisk vipning af kasserne sørger for, at medarbejde-
ren præsenteres for kasser, der er klar til brug.

Den tyske materialist dm har gennem 25 år 
brugt SSI Schäfers plastikkasser og har et lukket 
returkredsløb til forsyning af sine mere end 
3.500 filialer. 

PLASTKASSER MED 
LANG LEVETID 

I KONSTANT BRUG

          Det omfattende kassesorti-
ment, høj fleksibilitet i produkti-
onen og levering til tiden af store 
mængder samt kvaliteten af 
plastkasserne gør SSI Schäfer til 
en pålidelig partner, der står på 
vores side.

Herbert Scheiblauer 
Chef for transport og lager hos dm, Østrig

Think Green
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Det er nu fjerde gang at fremragende nyskabelser i bran-
chen er blevet tildelt prisen "Best of Industry Award". Prisen 
i kategorien "Materialeflow" blev tildelt SSI Schäfer for den 
innovative SSI Flexi-shuttle, der allerede i starten af 2019 
modtog prisen "German Design Award". En jury bestå-
ende af fremtrædende eksperter og branchebladet MM 
MaschinenMarkts læsere stemte om, hvilke der er de mest 
fremragende produkter i branchen. Det var udelukkende 
virksomheder med produkter, der allerede havde modtaget 
en anset pris i 2019, der kunne deltage.

Med sin intelligente mangfoldighed af funktioner, der giver 
mulighed for at lagre et bredt spektrum af transportenheder 
og -dimensioner op til 50 kg, endda på frost, er SSI Flexi en 
overbevisende løsning. "Det modulbaserede design giver 
mulighed for at vi kan lave individuelt tilpassede koncepter 
med SSI Flexi i en hvilken som helst branche med fremragen-
de pladsudnyttelse og højst mulig kapacitet kombineret med 
høj fleksibilitet og skalérbarhed," fortæller Andreas Koch, 
chef for produktmanagement Giebelstadt hos SSI Schäfer. 

BEST OF INDUSTRY AWARD: SSI FLEXI

SSI Schäfer blev igen en del af gruppen "Tysklands mest 

innovative virksomhed" og indtager førstepladsen inden 

for logistik. På vegne af Focus og Focus Money undersøgte 

DEUTSCHLAND TEST og Institut für Management und 

Wirtschaftsforschung (IMWF) inden for rammerne af under-

søgelsen "Tysklands mest innovative virksomhed" de 5.000 

største virksomheder i Tyskland med flest medarbejdere. 

Virksomhedernes innovationskraft blev undersøgt ved at se 

på kriterierne innovationsaktiviteter, investeringer, forskning 

og udvikling, produktnyskabelser og teknologi.

UDMÆRKELSE: TYSKLANDS MEST 
 INNOVATIVE VIRKSOMHED

SSI Schäfers stærke vækst og internationale orientering 

medfører, at virksomheden investerer mere over hele 

verden: Nye medarbejdere, nye kontorbygninger og 

modernisering af produktionslokationer. En aktuel og 

stor milepæl er opførelsen af nye bygninger i Giebel-

stadt,Tyskland og Friesach, Østrig, der ikke blot giver 

plads til nye medarbejdere, men også fremmer og 

danner grundlag for den moderne virksomhedskultur.

I lyset af den øgede automatisering og kompleksitet af 

logistiksystemer overalt i verden er moderne kundeser-

vice- og support-løsninger (CSS) essentielle for enhver 

virksomhed. For at imødekomme den høje efterspørg-

sel og de høje krav har vi mere end fordoblet vores 

medarbejderstab de seneste få år: Ud af de globalt set 

mere end 1.500 CSS-eksperter befinder de 130 team-
medlemmer sig i Graz, Østrig, så der skulle ledes efter 
nye lokaler, og for kort tid siden flyttede vi ind i større 
lokalet tæt på Merkur Arena.

"Vi vokser med vores kunders krav og udvikler os kon-
stant, hvad angår teknologi, ekspertise og medarbej-
derantal," forklarer Elie Zita, EVP Customer Service hos 
SSI Schäfer. 

INVESTERINGER I FREMTIDEN

Hvert andet år præmierer Bosch sine bedste globale le-

verandører med "Bosch Global Supplier Award". I år gik 

prisen i kategorien "Indirekte indkøb" inden for " Plastic 

Injection Moulding Container" til SSI Schäfer. Bosch 

tildeler prisen for præstationer over gennemsnittet ved 

fremstilling og levering af produkter eller tjenesteydel-

ser – særligt mht. kvalitet, omkostninger, innovationer 

og logistik. Af sine 43.000 leverandører gav Bosch 

prisen til 47 leverandører fra 15 lande. 

BOSCH GLOBAL SUPPLIER 
AWARD

Korte nyheder



PÅ VEJ IND
 I DEN MOBILE 

FREMTID.             MED DET 
BANEBRYDENDE 
DISTRIBUTIONSCENTER 
FORSYNER SCHAEFFLER 
SINE EUROPÆISKE 
INDUSTRIKUNDER.
ssi-schaefer.com


