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Leder

Kære læsere!

2020 er og bliver et særligt år. Mange af vores daglige 
vaner, både derhjemme og på arbejdet, har måttet 
ændres fra den ene dag til den anden. Ting, som vi 
troede var sikre og stabile, blev pludselig usikre, og 
er det i nogen grad stadig. Dette gør det vanskeligt at 
planlægge vores aktiviteter for fremtiden.

Det samme sker i mange brancher. F.eks. i detailhandlen, 
hvor mærkevareproducenter og detailhandlen hurtigt 
må udvikle sig, genopfinde sig selv, fremskynde eller 
omskrive deres strategier for at klare det pludselige skift 
i forbrugeradfærd hen imod digitale kanaler. Progno-
serne, der eksisterede før pandemien, om at e-handel vil 
udgøre 22 % af alle indkøb inden 2023 (kilde: eMarketer) 
er for længst forældede. Ikke desto mindre er effektiv 
behandling af både online- og traditionel handel med 
en multi- eller omnichannel-tilgang set ud fra den interne 
logistik fortsat en af de største udfordringer, der skal 
håndteres. Det er vores forpligtelse at være en pålidelig 
partner, der støtter dig på langt sigt.

Selv i disse urolige tider bør vi fortsætte med at fokusere 
på vores prioriteter: Vi har kun én planet, og vi bør alle 
yde vores del for at bruge de tilgængelige ressourcer 
hensynsfuldt. For at hæve en stemme for bæredygtige, 
økonomisk levedygtige og fremtidssikrede interne 
logistikløsninger har vi i SSI Schäfer besluttet at deltage 
i initiativet “50 Sustainability & Climate Leaders”. Under 
sloganet “A race we can win” mødes 50 globale virksom-
heder fra forskellige brancher for at yde deres bidrag til 
at nå FN’s 17 klimamål og præsentere innovationer og 
bæredygtige forretningsmodeller. Vi som leverandør 
af business-to-business-løsninger bad tre kunder om 

at dele deres egne erfaringer fra samarbejdet med os 
om at udvikle og implementere bæredygtige løsninger. 
Dette er kun begyndelsen på en rejse, der vil vare langt 
ind i 2021.

Men hvordan ser bæredygtig intern logistik ud? Selvom 
vi hidtil næppe har ytret os om dette emne på markedet, 
har SSI Schäfer udviklet en omfattende løsningsporte-
følje, der f.eks. inkluderer hardware til energigenvinding, 
softwareløsninger til energieffektivitet og forebyggende 
vedligeholdelse. Endvidere bruger vi genbrugsplast og 
rådgiver om miljøvenligt byggeri.

Den digitale transformation generelt har også vidt-
rækkende konsekvenser for forretningsmiljøet og 
skaber både muligheder og udfordringer. Relaterede 
tendenser som e-handel, big data, machine learning 
og kunstig intelligens samt tingenes internet vil, hvis de 
bruges klogt, resultere i store produktivitetsgevinster. 
Efter vores mening handler logistik 4.0 ikke om komplet 
digitalisering af hele lageret, men snarere om at finde 
den rigtige grad af digitalisering og (delvis) automatise-
ring, som hver specifik situation kræver.

Intern logistik er rygraden i næsten alle sektorer og leve-
rer tjenester, som intet moderne samfund kan fungere 
uden. Som familievirksomhed koncentrerer vi os om de 
samlede driftsomkostninger (Total Cost of Ownership). 
Vi vil hjælpe store virksomheder såvel som små og 
mellemstore virksomheder (SMV’er) med løbende at 
øge effektiviteten og produktiviteten inden for deres 
logistikprocesser for på lang sigt at være beredte og 
opnå succes. Vores motto “Think Tomorrow.” sammen-
fatter vores innovative ånd og ambitionen om at være 
en pålidelig, langsigtet partner for vores kunder. Dette 
er vores kerneværdier; det er hvad SSI Schäfer står for.

Rigtig god fornøjelse med at læse dette magasin. Jeg 
håber, du finder interessante artikler og stof til efter-
tanke. Vi ser frem til at komme i kontakt med dig, starte 
en inspirerende diskussion og forme fremtiden sammen. 

Mange hilsner,

Steffen Bersch
CEO for SSI Schäfer-koncernen
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PARTNER INDEN FOR BÆREDYGTIGE, 
ØKONOMISKE OG FREMTIDSSIKRE 
LØSNINGER

Som den første materialehåndteringsvirksomhed, SSI Schäfer tilslutter  
sig «50 Sustainability & Climate Leaders initiative»-initiativet.

I nitiativet ”50 Sustainability and Climate Leaders” er  
reaktionen fra det internationale erhvervsliv, der viser 
passion, drivkraft og evne til effektivt at handle på kam-

pen mod klimaændringer og opfylde FN’s 17 verdensmål 
for bæredygtig udvikling.

Materialehåndteringsindustrien er rygraden i næsten alle 
sektorer, og yder services, som ingen moderne samfund 
kan undvære, og som giver sektorerne mulighed for at 
operere både lokalt og i et globalt miljø. En velfungerende, 
bæredygtig forsyningskæde er en af de fleste virksomhe-
ders succesfaktorer. Ressourcerne er begrænset og skal 

bruges fornuftigt. På grund af sin erfaring og portefølje 
med bæredygtige løsninger og innovationer er SSI Schäfer 
blevet indbudt til at deltage i initiativet. Initiativet falder 
fuldstændigt i tråd med virksomhedens filosofi ”Think 
Tomorrow.”

Som global leverandør med stærk lokal tilstedeværelse 
hjælper SSI Schäfer både store, små og mellemstore virk-
somheder med at være innovative og øge effektiviteten 
i deres logistikprocesser og forsyningskæder. Formålet 
er at hjælpe disse virksomheder med at få succes og være 
bæredygtige på langt sigt. 

50 Sustainability & Climate Leaders-initiativet
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ET KAPLØB, VI KAN VINDE SAMMEN
Læs mere om, hvordan vores løsninger, ressourcer 
og aktiviteter kan hjælpe din virksomhed med at nå 
dine bæredygtighedsmål. Udfyld formularen neden-
for, og fortæl os om de bæredygtighedsproblema-
tikker, du oplever. Vi finder en løsning sammen.

INFARM: 
BÆREDYGTIG UDVIKLING

FN forudser, at inden 2030 vil 80% af verdens befolkning 
bo i byer og med en stærkere befolkningstilvækst 
end hidtil ventet, vil efterspørgslen efter fødevarepro-

duktion i høj grad overstige vores mest knappe ressour-
cer. Infarm og SSI Schäfer arbejdede sammen for at ændre 
traditionelt landbrug til automatiseret vertikalt landbrug. 
De har påtaget sig et klart ansvar for at hjælpe byer og 
boligområder med at blive sikre, klimarobuste og bæredyg-
tige. Sammenlignet med traditionelle landbrugsarealer er 
innovationen op til 400 gange mere effektiv (på 25 m² kan 
avlerne producere det, der svarer til 8 hektar), behovet for 
vand er 95% mindre, forbruget af gødningsstoffer er 75% 
lavere, og der bruges ingen form for kemiske pesticider.

Flere løsninger   >  

Som en førende virksomhed, der 
skaber fremtidens interne logi-
stik, er vi den ideelle partner, der 
forfølger økonomisk rentable og 
fremtidsorienterede bæredygtige 
mål. Vi har en bred portefølje af 
innovative produkter og løsnin-
ger, som vi kombinerer til den 
enkelte kundes specifikke behov.

Steffen Bersch  
CEO for SSI Schäfer-koncernen

For at forklare, hvad bæredygtighed betyder, er 
SSI Schäfer gået sammen med tre kunder for at vise for-
skellige løsninger:
  Bæredygtig udvikling for at skabe en skalerbar løsning til 
et nyt lokalt fødevaresystem med Infarm (Europa)

  Modstandsdygtighed over for klimaændringer og uforud-
sigelige hændelser som COVID-19 pandemien, sammen 
med ORCA Cold Chain Solutions (Asien)

  Et digitalt distributionscenter, energieffektiv hardware og 
smart software til forebyggende vedligeholdelse sammen 
med Pepperl+Fuchs (USA)

Bæredygtighed inden for forskellige områder:
  energieffektivitet og miljøvenlig drift på lagre og 
i materialeflow

  økologiske byggemetoder
  korte forsyningskæder
  forebyggende vedligeholdelse, fjernvedligeholdelse
  sunde arbejdsbetingelser og en renere atmosfære
  mindre affald og reduktion af CO2-fodaftrykket

Innovation og effektivitet i materialeflowet
SSI Schäfer spiller en vigtig rolle i at fremme virksomheder og 
partnere, der driver effektivitet sideløbende med bæredyg-
tighed ved at finde måder til, at de kan forblive levedygtige 
og rentable, mens de tackler klimaændringerne.
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I samarbejde med SSI Schäfer, har ORCA, Filippinerne, aftalt 
åbning af det første system i verdensklasse til lagring i køle-
kæder. ORCA har valgt SSI Schäfer som partner på grund 

af SSI Schäfers fremragende referencer inden for både tekno-
logi, konstruktion og kundesupport. ORCA Taguig-bygningen 
i centrum af Manilas industriområde øger markant landets 
logistiske kapacitet og beredskab for uforudsete hændelser. 

ORCA har i øjeblikket tre industribygninger i Metro Manila. 
Alabang, Taguig og Caloocan, hvor sidstnævnte er under 
opførelse i øjeblikket. Alle tre lokationer er strategisk placeret i 
nærheden af havne og industriområder. Caloocan ORCA-byg-
ningen bliver fuldt automatiseret og konstrueres i øjeblikket 
sammen med SSI Schäfer. 

Den første fuldautomatiske kølekædebygning i Filippinerne
ORCA Cold Chain Solutions er Filippinernes første fuldauto-
matiserede kølekæde-bygning nogensinde. Den har tempera-
turstyret logistisk lagring og værdiforøgende før- og efterop-
lagrings-services, der er med til at hjælpe virksomhederne og 
landbrugsindustrien med at forlænge og bevare produkternes 
friskhed. 

ORCA Taguig har cirka 20.000 pallelokationer med frostvarer 
på et areal på omtrent en hektar. Det er uden fortilfælde og er 
muliggjort af den særlige silokonstruktion. Med automatise-
ringen kan ORCA Taguig flytte op til 4.800 paller på en dag. 
Udviklingen blev drevet af lagerkranen SSI Exyz fra SSI Schäfer, 
som er den ideelle løsning til fuldautomatisk lagring af paller 
og som fik tildelt pionerstatus af Bureau of Investments, der 
hører ind under det filippinske regeringsdepartement for 
handel og industri. 

SSI Schäfer tilbyder en imponerende vifte af fuldt automa-
tiserede højlagre i silokonstruktion, der er modstandsdyg-
tige over for jordskælv og tyfoner, med conveyortekno-
logi, ergonomiske varer-til-person arbejdsstationer samt 
logistiksoftwaren WAMAS®. 

Gennemsigtighed i processer og lager
SSI Schäfer har både leveret hardwaren og sin egenud-
viklede, standardiserede logistiksoftware WAMAS®, der 
sporer varerne i realtid. Ud over at give ORCAs kunder 
sindsro, giver processerne også mulighed for effektivt at 
spore og flytte varer i henhold til FEFO (First Expiry, First 
Out) systemet. Ved at have nøjagtige registreringer sikres 
det desuden, at der kan redegøres for alle varer, hvilket 
virker afskrækkende mod tyveri, som landet desværre 
også er plaget af. 

I et usikkert klima giver SSI Schäfer s teknologi og inno-
vationer ORCA mulighed for at forsikre sine kunder om 
højere effektivitetsstandarder, nøjagtig rapportering og 
kundeservice i topkvalitet. Agnes Degala, Vice President 
for Sales & Operations i ORCA Cold Chain Solutions 
opsummerer det succesrige samarbejde “ORCA er den 
første og eneste virksomhed i Filippinerne, der investerer 
så massivt i det, vi kalder fødevareinfrastruktur. Sammen 
med SSI Schäfer kunne vi føre den store vision ud i livet. 
Som en ledende salgsvirksomhed kunne vi se, hvordan 
kunderne blev tiltrukket af vores brand på grund af løftet 
om automatisering. Vi oplevede også selv, at markedet 
lagde mærke til den værdi, som innovation kan medføre. 
ORCA er faktisk den eneste virksomhed af den type her 
i landet, og sammen håber vi at kunne tilføre landet flere 
af disse verdensklasseløsninger. 

ORCA: FØDEVARESIKKERHED OG TRYGHED 
TAKKET VÆRE AUTOMATISERET LØSNING  
TIL KØLEKÆDEANLÆG

50 Sustainability & Climate Leaders-initiativet
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PEPPERL+FUCHS:  
AVANCERET DISTRIBUTIONSCENTER 
TIL DEN DIGITALE FREMTID

For os er SSI Schäfer vores systeminte-
grator og bæredygtighedspartner. Med 
avancerede teknologier som WAMAS® 
Lighthouse kan vi overvåge vores syste-
mer forebyggende, og vi har en pålide-
lig, moderne og bæredygtig løsning.

Robin Stratthaus
Supply Chain Manager Americas hos  
Pepperl+Fuchs

Siden 1945 har Pepperl+Fuchs serviceret sin kundebase 
med innovative produkter til automatisering. I dag er 
virksomheden en global pioner inden for industriel 

sensorteknologi og elektrisk eksplosionsbeskyttelse. Den 
store produktportefølje tilbyder sensorer til standardap-
plikationer, men også til kundespecifikke totalløsninger.

Et helhedssyn på håndteringsprocesserne
Da det blev klart, at der var behov for et nyt distributions-
center i USA, udså Pepperl+Fuchs sig Katy i staten Texas som 
et sted med perfekte forbindelser til havnen, lufttransport 
og andre produktionsvirksomheder. Flere målsætninger 
blev defineret for det nye distributionscenter. For det første 
ønskede Pepperl+Fuchs at opbygge et nyt system, hvor 
deres automatiseringssensorer kunne bruges. For det andet 
skulle de tekniske systemer muliggøre et helhedsbillede af 
håndteringsprocesserne. Og det vigtigste aspektvedrørte 
gennemløbshastigheden, fordi systemet hurtigt skullekunne 
forsyne kunder med det rigtige produkt. 

Innovativt og stærkt automatiseret materialeflow-kon-
cept understøttet af logistiksoftware
For at mestre disse udfordringer har SSI Schäfer arbej-
det tæt sammen med Pepperl+Fuchs og implementeret 
SSI Schäfer s egen logistiksoftware WAMAS®. Data fra Pep-
perl+Fuchs-sensorerne lagres i WAMAS® og WAMAS® 
Lighthouse, som styrer hele systemet og leverer realtidsdata 
om ydelsesnøgletal fra hele anlægget.

Hovedformålet med systemet er dog hurtigere håndtering 
af kundeleverancer gennem fejlfri ordreplukning. Partnerne 
har i fællesskab nået dette mål. Avanceret teknologi i hele 
anlægget synliggør en række analytiske oplysninger, der 
hjælper med at undgå flaskehalse. De giver også drift-
steamet mulighed for proaktivt at udføre forebyggende 
vedligeholdelse og andre vigtige aktiviteter. 

Det nye system omfatter både pallereoler og et miniload-
lager betjent af tre Schäfer Miniload Cranes (SMC) med 
omkring 28.000 lagerpladser. Distributionscentret omfatter 
et komplet anlæg til opbevaring, distribution og fremstilling 
af kundespecifikke applikationer.

50 Sustainability & Climate Leaders-initiativet
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E-handel

SÅDAN FINDER DU DIN 
VIRKSOMHEDS BEDSTE 
E-HANDELS-FULFILLMENT-STRATEGI

Nu online: En best practice-guide til indførelse eller opgradering af din 
fulfillment-løsning

Detailhandlen ændrer sig aktuelt på en hidtil uset 
måde. Ændringer i forbrugernes købsadfærd, tur-
bulens omkring ændrede markedsvilkår og nu en 

pandemi stiller detailhandel og mærkevareproducenter 
over for store udfordringer. De skal opfinde sig selv på ny 
for at erobre kunder. Ifølge en undersøgelse fra eMarketer 
var e-handlen inden den globale COVID-19-pandemi på 
vej til at omfatte 22 % af alle indkøb frem til 2023. Med 
gratis onlineforsendelse og levering den samme dag har 
Amazon og andre store detailhandelsgiganter også ydet 
deres bidrag til det ændrede forbrugsmønster. 

COVID-19 vil fremskynde denne ændring i retning mod 
e-handel yderligere og bevirke en permanent forandring af 
købsadfærden. Kunder, der plejer at foretage deres indkøb 
i butikker, tester nu e-handlen. Denne tilpasning af købs-
mønstrene vil ifølge UBS-analytikere holde ved. TechCrunch 
forklarede, at e-handlen voksede med 49 % i USA, mens 
Internet Retailing anførte, at seks ud af ti europæere vil blive 
ved med at handle online også efter pandemien. Shopee, 
Asiens største onlineshoppingplatform, registrerede ifølge 
Nikkei Asian Review et spring på 74,3 % fra det første 
kvartal. Også loyaliteten over for et mærke varierer, da 
forbrugere vandrer over til andre mærker eller onlineshops, 
hvis de ønskede produkter ikke længere er tilgængelige. 
På grund af denne nye indkøbsadfærd søger butikker og 
mærkevareproducenter efter nye måder at tilpasse sig de 
ændrede forhold. Bortset fra hamstringskøb er der sket 
en generel ændring af e-handelskundernes købsadfærd.

Fødevarehandlen noterer en særlig stor ændring. Der 
findes imidlertid andre detailhandelssegmenter, der 
oplever en helt anden realitet og må gennemleve svære 
tider. Da indkøbscentre er lukket, og forbrugerne bliver 
hjemme, gælder det om at koncentrere sig om e-han-
del. Distributionscentrenes vækst er blevet forstærket 
af denne ændrede købsadfærd. Mens e-handels- og 
omnichannel-distributionscentre i sidste årti har lagt til 
i størrelse, så lokale butikker sig ofte nødsaget til at lukke.

Producenter tager også højde for denne omstilling. Da sta-
digt flere butikker lukker, skifter mærkevareproducenter 

i stigende grad til onlinehandel: Direct marketing til slut-
kunderne for at fastholde omsætning og mærkeloyalitet. 
Med lukningen af detailbutikker, der tidligere opnåede 
stor omsætning, har mærkevareproducenterne brug 
for en ny strategi, der bringer dem direkte til kunden 
– og det lykkes med e-handel. For produktkategorier 
som helseartikler, småapparater, føde- og drikkevarer, 
sportsartikler og dyrefoder er tendensen opadgående. 
Men med den udbredte lukning af fysiske butikker ser 
mærkevareproducenterne sig nu nødsaget til at sælge 
direkte til kunderne. Alle disse fakta peger i retning af 
følgende valg: Enten forfølger man en onlinesalgsstrategi 
eller forretningen må lukke.

Implementering af distributionsstrategier for e-handel
Som følge af de mange forandringer, der præger 
markedet i øjeblikket, søger både detailhandlere og 
producenter efter måder til at indføre eller omdefinere 
digitale strategier. E-handels-fulfillment bliver dog ofte 
overset, også selv om e-handelsoplevelsen for slutkunden 
er velgennemtænkt og -implementeret. På den baggrund 
har e-handelseksperterne fra SSI Schäfer udarbejdet 
denne guide. Den skal hjælpe dig med at forstå kom-
pleksiteten ved onlineordrer og vise, hvordan fulfillment 
baseret på virksomhedsstrategien kan planlægges og 
implementeres.

Målene med best practice-guiden:
•   At skabe forståelse for forskellene mellem automati-

serede ind- og udlagringssystemer, sortering, plukke-
muligheder, lagerteknologi og kundekontaktpunkter 
inden for fulfillment-processen.

•   At træffe en velgennemtænkt afgørelse om, hvorvidt 
en automatiseret løsning er det rigtige, og hvilken 
fulfillment-metode der er egnet til hvilken applikation. 

•   At beslutte, hvordan man håndterer en solid distribu-
tionsstrategi, og forstå, hvilke skridt der skal tages for 
at starte denne proces. 

Denne guide indeholder de nødvendige værktøjer til 
fastlæggelse af omfanget samt til planlægning og imple-
mentering af e-handels-fulfillment.
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ONLINE 
Download best 
practice-guiden nu, og 
definer de første skridt 
mod din individuelle 
distributionsstrategi!
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Hvad der nærmest er normalitet i  detail- og 
engroshandlen samt i modeindustrien, definerer 
nu også i stigende grad medicinal- og kosmetik- 

industrien: E-handel i form af onlineapoteker. En øget 
sundhedsbevidsthed hos forbrugerne og tendensen mod 
selvmedicinering fører til en større efterspørgsel efter 
receptfrie produkter og apotekstypiske skønheds- og 
plejeprodukter, som ofte bestilles over internettet. Men 
onlinebestillinger af receptpligtige produkter rykker også 
stadigt mere i fokus – med nulfejlstolerance. 

Ikke mindst på grund af den aktuelle COVID-19-situation 
vokser efterspørgslen efter alle medicintyper enormt. Men 
globalt er der store variationer i e-handlens betydning. 
Især i Europa forventer man meget store stigninger. 
I fremtiden vil et koordineret samspil mellem producent, 
grossist, fysisk butik og onlinehandel få stadigt større 
betydning. 

Individuelt konfigureret logistik for effektiv 
ordrehåndtering
Onlineapoteker har således til opgave at levere deres 
produkter hurtigst muligt, prisbilligt, men først og frem-
mest sikkert til deres slutkunder. For onlineforhandlere 
er en perfekt afstemt proceskæde og en skræddersyet 
logistikløsning grundstenen til succesen. Fleksibilitet 
og modularitet er nøgleordene for at kunne reagere 
på nye trends og teknologier. Specielt i e-handel stiller 
ordrestrukturen også høje krav til den interne logistik. Der 
forlanges effektive løsninger til en meget stor volumen af 
ordrer samtidig med små ordrestørrelser – og dette tilmed 
ved et særdeles bredt produktspektrum. 

Transparens og nulfejlstolerance
Derudover har slutkundernes stigende forventninger 
om levering samme dag eller næste dag samt højeste 
kvalitetskrav. For at leve op til kundernes forventninger 

HEALTHCARE-LOGISTIK: TOPMODERNE 
OG FIT TIL DEN VOKSENDE E-HANDEL

Hvad der nærmest er normalitet i detail- og engroshandlen samt i  
modeindustrien, definerer nu også i stigende grad medicinal- og  
kosmetikindustrien: E-handel i form af onlineapoteker.
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og de høje lovmæssige krav til tracki & trace og 
nulfejlstolerance er der behov for en individuel logi-
stikstrategi. SSI Schäfer har givet patientsikkerheden 
højeste prioritet og understøtter med en omfattende 
løsningsportefølje for fleksibel opfyldelse af de 
specifikke krav. 

Hurtigere medicinforsyning med høj 
processikkerhed
Øget forsendelsesvolumen på mere end 35 millioner 
pakker pr. år, nulfejlstolerance og 24/7-drift – disse 
krav ønsker Shop Apotheke Europe, et af de førende 
online-apoteker i Europa, at opfylde. Sammen med 
SSI Schäfer blev der udviklet en fremtidsorienteret og 
højautomatiseret løsning. Ud over et miniloadlager 
anvendes det højtydende shuttlesystem SSI Cuby, 
der fungerer som ordrebuffer. Shuttle- køretøjer 
betjener reollokationerne og afvikler 800 dobbelt-
cyklusser i timen. 

En del af den innovative totalløsning er også de 
såkaldte A-frames, der ved hjælp af automatisk pluk-
ning muliggør hurtig afvikling af komplekse ordrer 
selv under spidsbelastning. Derudover installeres 
put-to-light-arbejdsstationer og arbejdspladser til 
single-order-sorting og sammensætning af ordrer 
med stor volumen. Koordinering af materialeflowets 
bevægelser udføres af logistiksoftwaren WAMAS®. 
Det nye individualiserede e-handelsdistributions-
center i den hollandske by Sevenum sættes i drift 
i starten af 2021.

WEBINAR
“Den hastigt voksende onlinehandel vil fortsat føre 
til betydelige forandringer i lagerføringen. For på 
bedst mulig måde at kunne understøtte medar-
bejderne i den effektive e-handelsordrehåndte-
ring vil der være stadig større fokus på tilpassede 
automatiseringstools og ergonomiske løsninger “, 
forventer Thomas Kaiser, Sales Manager Food Retail 
hos SSI Schäfer. I webinaret forklarer han mere om 
emnet “Smarte logistikløsninger på de stigende 
krav til e-handel og bæredygtighed” og redegør 
i workshoppen for den nøje tilpassede automati-
seringsgrad til moderne intern logistik. 

Se webinaret 
online nu!
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CASESTUDIE –  
FLEKSIBEL LØSNING TIL 
OMNICHANNEL- LOGISTIK
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E-handel

Med målet om at opnå “best in 
class” logistikaktiviteter har Fenix 
Outdoor Logistics investeret i et nyt 
distributionscenter i Ludwigslust 
i Tyskland. Omdrejningspunktet 
i det nye system er SSI Carrier — en 
meget dynamisk posetransportør til 
hængevarer og liggevarer. Det auto-
matiserede system reducerer hånd-
teringen, og sikrer hurtig levering 
ved pakkestationerne i den ønskede 
sekvensering.

Hvis man leder efter tøj og udstyr til det 
næste outdoor-eventyr, har Fenix et bredt 
produktsortiment inden for luksussegmentet 

– herunder varemærkerne Fjällräven, Hanwag, 
Brunton, Primus og Tierra. Datterselskabet Frilufts 
Retail Europe AG tæller butikker som Naturkom-
paniet (Sverige) og Partioaitta (Finland), samt den 
tyske detailhandler Globetrotter. For på lang sigt 
at imødekomme omnichannel-virksomhedens 
voksende udfordringer har Fenix Outdoor Inter-
national AG skabt sit eget logistikfirma – Fenix 
Outdoor Logistics GmbH. Fra det nye logistikcenter 
i den tyske by Ludwigslust forsyner firmaet dagligt 
butikker i Tyskland og Skandinavien samt e-handel-
skunder, der ikke kan vente med at få den næste 
outdoor-oplevelse med det helt rigtige udstyr. > 

Se videoen for at se 
mere om det skrædder-
syede logistikkoncept til 
både fysiske butikker og 
e-handelsbranchen.
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E-handel

POSETRANSPORTØR 
UNDERSTØTTER 
FENIX’ MÅLSÆT-
NINGSSTRATEGI

  Skræddersyet logistikkoncept til både fysiske 
butikker og e-handelsbranchen med le-
vering fra ét lager, herunder nøglefærdig 
implementering 

  Øget effektivitet og høj processikkerhed

  Høj varetilgængelighed og hurtige leverancer 
trods daglige og sæsonmæssige udsving

  Reduktion af ordre- og gennemløbstider

  Naturligt workflow takket være forbedret  
ergonomi ved arbejdsstationerne

  Hurtig genplacering af returvarer

  Komplet system med stor fleksibilitet 
og fremtidige skaleringsmuligheder for 
virksomhedsvækst.

KORT OM FORDELENE

Et nyt distributionscenter til fleksibel gennemførelse 
af omnichannel-målsætnigen.
Den største udfordring er at sikre effektiv håndtering 
af leverancer fra ét lager til både fysiske butikker og et 
stigende antal e-handelskunder. For at kunne tilbyde en 
optimal indkøbsoplevelse spillede stor varetilgængelig-
hed, hurtig levering trods sæsonmæssige ordreudsving 
og optimal håndtering af salgskanalernes forskellige 
krav en væsentlig rolle. Hvor det ved butiksleverancer 
først og fremmest handler om den rette forsortering og 
sekvensering af varerne, er det i e-handlen desuden vigtigt 
med en hurtig afvikling af mange små ordrer og en hurtig 
håndtering af returvarer. 

Kernen i anlægget er det innovative SSI Carrier system fra 
SSI Schäfer. Den innovative posetransportør, SSI Carrier, er 
først og fremmest meget fleksibel: Med en enkelt lastbæ-
rer kan både hænge- og liggevarer transporteres, sorteres 
og sekvenseres i ét system med op til 4.500 forskellige 
varer i timen. Det daglige antal forsendelser består af 
cirka 25.000 lagervarer og 5.000 pakker, som bliver sendt 
til kunderne. ”Vi har installeret en fremtidssikker, ”best 
in class”- logistikløsning,” siger Felix Köhler, Warehouse 
Manager i Fenix Outdoor Logistics. ”Posetransportøren er 
en vigtig del af løsningen.” Den håndterer transporten af 
90 % af ordrerne med de varer, vi har på lager. Det giver 
meget korte gennemløbstider med betydeligt reduce-
rede omkostninger og en 100 % pålidelig håndtering,” 
fortsætter Felix Köhler. Posetransportøren imponerer 
både med sin skalérbarhed og sin fleksibilitet. Systemet 
opfylder de ønskede ydelseskoefficienter og kravene til 
varestrukturen på lageret.

Avanceret intern logistikløsning fra én leverandør
”Vores beslutning om at samarbejde med SSI Schäfer 
skyldtes virksomhedens evne til en fælles udvikling af en 

skræddersyet og individuel løsning, der opfyldte vores 
krav. Som totalleverandør kunne SSI Schäfer realisere en 
skræddersyet løsning og implementering,” forklarer Felix 
Köhler. Leveringen omfatter en SSI Carrier med 25.000 
poser, seks ergonomiske læssestationer og elleve ergo-
nomiske aflæssestationer samt to lifte. Løsningen omfat-
ter også et statisk R 3000 reolsystem med cirka 92.600 
lagerlokationer, og et reolsystem til paller med flere end 
1.500 lagerlokationer. Der er også tre teleskopconveyors 
og 1.500 lagerkasser. Der er desuden in- og outfeed-con-
veyors til liggevarer, brugte papkasser og tomme lagerkas-
ser. Processerne i conveyorsystemet håndteres og styres 
af SSI Schäfer s egenudviklede logistiksoftware, WAMAS®. 
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SSI Schäfer er en pålidelig og 
langsigtet parter. Vi er mere end 
tilfredse med den skræddersyede 
løsning. På grund af den store 
succes med vores forretningsmo-
del planlægger vi at udvide vores 
interne logistikløsning, og ser 
fremad med en positiv indstilling.

Felix Köhler
Warehouse Manager i Fenix Outdoor Logistics

Et ideelt system til levering i forskellige salgskanaler
Hovedparten af varerne passerer gennem posetrans-
portøren, SSI Carrier. Ved læssestationen bliver der 
placeret en vare i hver pose. Når varen scannes bliver 
produktets stregkode parret med det respektive last-
bærer-ID, og softwaren registrerer, hvilket produkt der 
er i en given pose. De fyldte poser passerer gennem 
forskellige bufferområder, hvor batches, der indehol-
der op til 216 poser, bliver dannet. Derefter ankommer 
de til matrix-sorteringen, som er kernen i SSI Carrier. 
Matrix-sorteringen sorterer poserne og opretter kunde-
ordre sekventielt ud fra batcherne. Hos Fenix blev der 
installeret en matrix-sortering med tre sorteringstrin, 
hver med seks linjer. Efter sortering af poserne i henhold 
til ordrerne, fortsætter varerne i den korrekte sekvens 
til en pakkebuffer og videre til aflæsningsstationerne. 
Hele processen styres af logistiksoftwaren WAMAS®, 
der kommunikerer med kundens overordnede lager-
styringssystem. SSI Carrier er desuden essentiel for 
effektiv håndtering af returvarer. Returnerede, meget 
efterspurgte varer, lagres direkte i den dynamiske buffer 
efter endt kontrol, og ikke i det statiske reolsystem. På 
den måde befinder varerne sig igen i systemet og kan 
til enhver tid fuldautomatisk hentes frem til nye ordrer 
og videreforsendelse.

Planlagt udvidelse af ny bygning
Med kurs mod at få ”best in class”-logistik til styring af 
både e-handelsbranchen og fysiske butikker planlægger 
Fenix Outdoor Logistics opførelse af en tredje bygning, 
der skal udstyres med SSI Carrier-systemet. Det sker 
formentlig i 2021.
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Digitalisering

Hvert år lancerer smartphone-producenter nye  
generationer af deres produkter på markedet. De 
respektive modeller forlader fabrikkerne fuldstæn-

dig ens. Men så snart den enkelte mobiltelefon ankommer 
hos kunden, bliver tændt for første gang, og basisindstil-
lingerne er afsluttet, begynder individualiseringen hos 
kunden. Med apps og kommunikationsindstillinger bliver 
enheden tilpasset dens individuelle bruger og anvendel-
sesformål. Der er ikke to enheder, der har den samme 
konfiguration.

Inden for logistikken udgør muligheden for at individu-
alisere value added services, merværdien, som et lager 
i dag skal tilbyde operatøren og eventuelt også kunden, 
en grundforudsætning for moderne intern logistik. Disse 
individualiseringsmuligheder fandtes i princippet også 
tidligere. I konkurrencen må faktoren investeringsudgifter 
også tages med i regnestykket, og en dyrt betalt indivi-
dualisering kan trods de deraf resulterende muligheder 
ikke betale sig. Hvordan kan dette spændingsfelt mellem 
fleksibilitet, kvalitet og omkostninger løses?

Fleksibilitet som produkt af modularitet og 
standardisering
Smartphone-branchen viser vejen: Hardwaren i smart-
phones er i høj grad standardiseret. Der er forskelle på 
de enkelte versioner. Men når det drejer sig om om de 
monterede processorer, displays og andre features, gen-
finder man mange af disse komponenter i flere modeller. 
Producenterne begynder at differentiere sig med de med-
følgende programudvidelser for at generere individuelle 
brugeroplevelser.

Inden for logistikken får softwaren også en stadigt større 
betydning i forhold til hardwaren. Ud over den grundlæg-
gende gennemløbskapacitet er den behovsorienterede 
udlagring afgørende. Dette kræver en helhedsbetragtning 
på tværs af lagerniveauer. En af de største udfordringer er 
ikke at lade et lagersystem komme i en udefineret tilstand 
på trods af al fleksibilitet. Lageret skal altid finde et svar 
på de aktuelle behov, og hver komponent skal fungere 
pålideligt. Dette indebærer følgende struktur for fleksi-
bilitet med samtidig kvalitet og stabilitet:

Ustadige markeder, uforudsigelige miljø- og samfundshændelser såvel som varie-
rende efterspørgsel, der stort set ikke kan planlægges, gør fleksibilitet til en grund-
forudsætning og prioritet i tider med stigende digitalisering og voksende e-handel. 
Det betyder dog ikke “Individualitet for enhver pris”, hverken i privatlivet eller i la-
ger- og logistikprocesserne og den passende software. Det rigtige forhold mellem 
individualitet og standardisering bestemmer den fremtidige levedygtighed. 

FLEKSIBILITET  
 PÅ LAGERET

DET RIGTIGE FORHOLD  
MELLEM STANDARDISERING  
OG INDIVIDUALITET

Markus Klug
Data Science & Simulation 
hos SSI Schäfer
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FLEXIBILITY-ENHANCING CLOUD-SERVICES

Control

WMS

Material flow

Standardization

Flexibilization

Modularization

Digitalisering

På styringsniveau gælder maksimal effektivitet. Styrings-
kommandoer, der er afsendt, skal implementeres på en 
tidseffektiv måde. Tidstab på responstider eller andre 
forsinkelser undgås. Dataudvekslingen er standardiseret, 
forståelig og effektiv for de overordnede systemer, så 
informationerne næsten kan behandles i realtid. For at 
følge disse mål kræves en tilsvarende standardisering, som 
udgør et pålideligt grundlag for de overordnede niveauer. 
Det gælder nemlig: Standarder fremskynder projektet og 
er sikrere og billigere at vedligeholde og drive.

Materialeflowet er modulopbygget. Komponenter kan 
samarbejde indbyrdes og afstemmes efter hinanden. 
Moduler som shuttle-systemer udfører de delopgaver, 
som er tiltænkt dem.

WMS-niveauet (lagerstyringsniveauet) orkestrerer lageret 
med sine mange fleksibelt anvendelige funktioner. Et 
stort antal parametre muliggør individualisering af det 
respektive kundelager. I stigende grad er der imidlertid 
også behov for at udvide disse funktioner ud over den 
lokale intelligens. Dette perspektiv åbner for nye tilgange 

til intelligente, også AI-understøttede løsninger, som ikke 
længere kan dækkes af den tilgængelige computerkraft 
på stedet. 

Fleksibilitet forudsætter pålidelige rammevilkår. Hvis disse 
er givet med komponenterne (styring, materialeflow og 
WMS) og den installerede infrastruktur, står intet i vejen 
for en tilpasningsdygtig lagerdrift. For at øge graden af 
fleksibilitet yderligere er der imidlertid også behov for at 
udvide disse funktioner ud over den lokale intelligens. Her 
tages nye former for intelligente, også AI-understøttede, 
løsninger som fleksibilitetsfremmende cloud-tjenester 
i anvendelse. Deres høje ydelseskrav overstiger den til-
gængelige computerkraft på stedet.

Med den omfattende softwareportefølje WAMAS® og 
SAP EWM dækker SSI Schäfer alle processer fra lager- til 
materialeflowstyring. Samtidig optimerer vores software-
eksperter kundernes produktivitet og arbejdsydelse med 
individuelle løsninger. På den måde skaber vi mulighed 
for aktivt at styre lageret gennem måling og evaluering 
ved hjælp af KPI’er.
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Digitalisering, automatisering, industri 4.0 og smart 
logistik er nøgleord, der diskuteres i mange virk-
somheder. I den interne logistik er der allerede 

mange eksempler på en velimplementeret digitaliserings-
strategi. Men der, hvor lagring og plukning af artikler ikke 
er en virksomheds kerneforretning, kan man stadig finde 
strukturer, der er vokset gennem årene, med manuelle 
registreringsaktiviteter, ringe transparens og uden net-
værksintegration. For at digitalisere lager og logistik på 
egnet vis, for at være rustet til fremtiden og for på samme 
tid at forblive konkurrencedygtig er gradvise justeringer 
og moderniseringsforanstaltninger en fleksibel løsning.

Transparente interne logistikprocesser for digital 
transformation
Et hurtigt og fuldstændigt overblik over beholdninger og 
ordrer – leveret i en overskuelig form – udgør grundlaget 
for en velfungerende lagerløsning. Derudover spiller auto-
matisk og sikker registrering af varebeholdningen en stadig 
vigtigere rolle for at anvende det eksisterende personale 
så effektivt som muligt. Ud over en overordnet procesop-
timering handler det også om at gennemføre en fejlfri og 
enkel lagerstatus.

Med software, der kan betjenes intuitivt, kan disse krav 
implementeres uden større brug af IT-ressourcer:
•   Kommunikation mellem lager og lagerstyrings- eller 

ERP-system
•   Papirløs plukning med brug af pick by light-, stregkode- 

eller RFID-teknologi
•   Udskrivning af følgesedler og etiketter direkte i processen
•   Mere effektiv lagerstatus takket være rene data

Forudsætninger for den trinvise digitalisering 
Enkle koncepter som pick by light eller brug af stregkode-
scannere er meget enkle at indføre. De fungerer allerede som 
stand-alone-enheder uden forbindelse til et overordnet system.

For at kunne udnytte alle fordele og digitaliseringsmoduler 
anbefales dog normalt en integration med et overordnet 
system. Men heller ikke det er længere en større forhindring. 
Således understøtter næsten alle gængse ERP- og lagersty-
ringssystemer som standard forskellige interfaceprotokoller.

Omhyggelig vedligeholdelse af stamdata som basis 
for digitaliserede processer
I nogle tilfælde har små og mellemstore virksomheder 
et vist efterslæb med hensyn til en velordnet forvaltning 
af data og stamdata. Velholdte stamdata er naturligvis et 
vigtigt grundlag for enhver form for digitalisering og er 
derfor en god forberedelse. Hvis man alligevel vil tage det 
første skridt mod det digitale lager med kort varsel, har stan-
dardsoftwaren WAMAS® LOGIMAT til vores lagerautomat 
f.eks. brug for meget lidt information og er fuldt funktionel 
med artikelnummer, artikelbeskrivelse og mængdeenhed.

Lagerautomaten SSI LOGIMAT® integreres i enhver 
digital strategi
Uanset om du først er ved at begynde med digitalisering 
eller allerede praktiserer konceptet med den digitale fa-
brik. SSI LOGIMAT med dens fleksible softwareløsninger 
kan integreres som et simpelt modul. Den direkte kob-
ling til et overordnet ERP eller WMS netværk integrerer 
dine processer og skaber transparens. Begynd arbejdet 
med SSI LOGIMAT med manuelle processer, og forbered 
allerede i dag det hele til integration i fremtiden. Takket 
være modulære og fleksible softwarekomponenter kan 
digitaliseringen i dit lager integreres individuelt i din 
langsigtede strategi.

TRIN FOR TRIN MOD 
DET DIGITALE LAGER
Felix Lütkebomk, Head of Product Sector Dynamic Systems 
hos SSI Schäfer, forklarer, hvordan eksisterende lagerløsnin-
ger kan gøres mere effektive og transparente.

Digitalisering
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Læs mere om Customer 
Service & Support. 

Digitalisering

ALTID ET SKRIDT FORAN, NÅR 
DET KOMMER TIL PERMANENT 
TILGÆNGELIGHED
Elie Zita, SVP Customer Services & Head of Business Unit 
Customer Services hos SSI Schäfer, om Digital kundeservice 
for at sikre langvarig permanent systemtilgængelighed 

At levere varer på rette sted til rette 
tid opfattes i højere og højere 
grad som en selvfølge på grund 

af den voksende e-handel. Kundernes 
stadigt stigende forventninger betyder, 
at virksomhederne skal være rustet til 
ikke blot dags- og sæsonsalg, men også 
til pludselige, uforudsigelige udsving 
i efterspørgslen. Med målet om at garan-
tere en generel og fleksibel vareforsy-
ning, er der behov for tilsvarende pro-
cesser og en logistik, der altid fungerer.

Det gælder alt lige fra Preventive Services, 
der giver høj anlægsbeskyttelse med 
fremsynede, digitale vedligeholdelsesak-
tiviteter, over Reactive services, der hurtigt 
og pålideligt fjerner problemer døgnet 
rundt og optimeret Life Cycle Manage-
ment, der giver mere systemeffektivitet.

Præventive services for maksimal 
systemtilgængelighed
Med vores præventive services udnytter 
vi det fulde potentiale, der er i digitalise-
ring. Med vores Responsive Services vi 
udskifter eller reparerer komponenter kun 
efter behov, så det bliver mere og mere til 
præventiv service. De forebyggende ved-
ligeholdelsesaktiviteter – f. eks. udskift-
ning af sliddele afhængigt af løbetiden/
intervallet mellem udskiftning – giver en 
høj grad af anlægsbeskyttelse og holder 
systemnedetiderne på et minimum. 

Som en slags vedligeholdelse 4.0 benyt-
ter vi derfor vores SSI Schäfer Compute-
rized Maintenance Management System 
(CMMS) til digital planlægning, styring og 
iværksættelse af enhver vedligeholdelses-
aktivitet. Kernen i løsningen består dels af 
CMMS Web og dels af CMMS App. Syste-
met forbindes med den virkelige verden 

via 1D- eller QR-koder, som sættes på alle 
anlægskomponenter, samt via servicetek-
nikernes smartphones på stedet. Baseret 
på de eksisterende data planlægger ved-
ligeholdelsesmanageren forebyggende 
aktiviteter i CMMS Web. Efter synkroni-
sering med CMMS App kan servicetek-
nikeren rette de planlagte aktiviteter på 
smartphone eller tablet direkte ved anlæg-
get, dokumentere dem og synkronisere 
systemet med de indsamlede data.

Den omfattende datamængde giver et 
godt grundlag for yderligere analyser og 
vurderinger til planlægning af specifikke 
vedligeholdelsesintervaller, fremtidige 
forebyggende aktiviteter og til fortsat 
optimering af vedligeholdelsesproces-
serne. Eventuelle driftsfejl bliver på den 
måde forebygget fortløbende med frem-
synede handlinger. 

Reaktioner i realtid med augmented 
support
Hvis kortsigtede svar og indgreb er nød-
vendige, er vi der for vores kunder med 
vores 24/7-support. Ud over vores lokale 
service tilbyder vi også SSI Augmented 
Support. Denne form for fjernservice 
fungerer som en fleksibel løsnings-
mulighed, der kan bidrage væsentligt 
til vores kunders succes, når tiden er 
præget af rejseadvarsler (pandemier, 
naturkatastrofer).

Som mobilt system med videokommuni-
kation i realtid opfylder SSI Augmented 
Support alle krav til effektiv problemløs-
ning og reparationsarbejde. En tekniker 
på stedet aktiverer SSI Augmented Sup-
port og kommer kort efter i kontakt med 
servicekontoret. Det sker uden tidsmæs-
sig forsinkelse, så problemløsningen 

kan gå i gang med det samme baseret 
på tale- og videokommunikation.

Den direkte kommunikation i realtid er 
ukompliceret at bruge, og man undgår 
eventuelle misforståelser og længere 
reaktionstider, som kan forekomme ved 
tidsforsinkelse. Med et minimalt antal 
nedetider muliggør dette mere detal-
jeret fejldiagnose, interaktive arbejds-
processer og høj anlægstilgængelighed. 
Driftsforstyrrelser kan afsluttes hurtigere, 
bedre og mere fleksibelt, og det sparer 
både tid og penge. 

Systemeffektiviteten stiger med 
målrettet modernisering 
Allerede når vi designer og udstyrer et 
logistikcenter, planlægger vi fremsynet 
sammen med kunden. Efter mottoet 
“Grow as you go!” tilbyder vi løsninger, 
der vokser sammen med kravene og 
markant forlænger anlægslevetiden. 
Ved at inddrage mulige automatiserin-
ger eller udvidelser i planlægningen fra 
starten, garanterer vi anlæggets nødven-
dige skalérbarhed og fleksibilitet. Vores 
fokus er altid den størst mulige system- 
og energieffektivitet.

Vores ydelser giver os mulighed for at 
bringe både egne og tredjepartsanlæg 
op på det mest moderne niveau - med 
en effektivitetsstigning på op til 30 %.
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Løsninger

Hvordan vi håndterer pladsmangel, høje energiomkostninger og 
stigende grundpriser med et individuelt og skalérbart hyldesystem

BÆREDYGTIG UDNYTTELSE  
AF LAGERPLADS

Hvilke udfordringer står virksomheder over for på 
lagerområdet?
I årenes løb vokser antallet af varer på lageret som regel, 
og kapaciteten bliver knap på et eller andet tidspunkt. 
Som følge af stigende grund- og ejendomspriser eller 
simpelthen mangel på udvidelsesmuligheder kommer 
det for mange ikke på tale at bygge et nyt lager. I stedet 
kommer der fokus på det eksisterende lagerareal. For det 
giver økonomisk set god mening at undersøge, om gulvet 
og rumhøjden bruges optimalt. Hvis ikke, kan lagerpladsen 
øges på forskellige måder og dermed sikre virksomhedens 
konkurrenceevne på lang sigt. En anden udfordring vedrø-
rer en effektiv anvendelse af det eksisterende personale for 
at øge hastigheden ved ordreplukningen, f.eks. af smådele.

Hvilke beslutningskriterier hjælper ved valget af den 
rigtige lagerløsning?
Først og fremmest ser man på de rum, der er disponible 
i det nuværende lager. Er den eksisterende bygnings-
højde effektivt udfyldt med lagerplads? Det afhænger 
også af typen af lagergods, om det er store lastbærere 
(f.eks. paller) eller smådele, samt af omsætningshastig-
hed og -frekvens. Om nødvendigt skal sæsonbestemte 
belastningsspidser opfanges på en egnet måde og en 
tilsvarende fleksibel løsning findes. Endelig skal der tages 
hensyn til ændringer i lagervarer med hensyn til størrelse 
og volumen for at finde den individuelt passende opbe-
varingsløsning – med et langt sigte.

Med det rigtige reolsystem kan  
bygninger udnyttes optimalt i  
alle dimensioner.

En samtale med Frank Matysiak, Head of System Planning hos SSI Schäfer, om de 
typiske udfordringer på lageret, og hvordan SSI Schäfer understøtter kunder indi-
viduelt og på en fremtidsorienteret måde med at finde den rigtige reolløsning.



23

100 %100 %

44 %

Løsninger

Mere plads på samme eller 
mindre areal – her finder du flere 
oplysninger om mobilreoler.

Mobile reoler ved  
behov for højere lagerkapacitet

Hvilke lagerløsninger er tilgængelige for at mestre 
de beskrevne udfordringer bæredygtigt?
Med det rigtige reolsystem kan bygninger udnyttes 
optimalt i alle dimensioner. At fylde lagerrummene 
perfekt i grundfladen og op til den sidste centimeter 
i højden giver en lageroperatør mange fordele: Mere 
plads gennem ekstra areal, omkostningsbesparelser 
(f.eks. på energi, eventuel leje eller grundpriser kombi-
neret med omkostningerne ved nybyggeri), tidsbespa-
relse som følge af en overskuelig lagerorganisation.

Mobile reolsystemer er velegnede som lagerløsning 
til store lastbærere. De udnytter den eksisterende 
plads endnu mere effektivt end konventionelle stati-
ske pallereoler og kan øge lagervolumenet med op til 
100 % (se grafik). Især i f.eks. et dybfrostlager hjælker 
mobilreoler effektivt med at udnytte det klimatiserede 
rums volumen. Med samme rumvolumen kan der blive 
plads til næsten dobbelt så meget gods, og værdifuld 
energi til køling kan spares. Ved hjælp af forskellige 
funktioner og optioner i vores mobilreolløsninger 
kan der spares endnu mere energi: F.eks. tænder den 
såkaldte for-styring af belysningen kun de lamper, der 
er placeret over den åbne gang. De forskellige valg-
muligheder som plukkestilling, trådløs fjernbetjening 
og automatisk identificiering af gaffeltrucks kan sætte 
tempo på driften af systemet og gøre det lettere for 
medarbejderne at betjene reolsystemet. I forbindelse 
med et lagerstyringssystem eller ERP-system og tilsva-
rende lagringsstrategier åbner det mobile reolsystem 
for en endnu mere effektiv udnyttelse.

Mezzaniner i et eller flere niveauer er en elegant 
løsning til at skabe ekstra lagerplads uden at lave 
ombygninger af den eksisterende lagerbygning. De 
kan tilpasses individuelt til kundernes behov og mulig-
gøre en effektiv udnyttelse af personaleressourcerne. 
Samtidig opnås en stigning i plukkeydelsen. 

Fritstående hyldereoler eller reolbårne mezzaninan-
læg er en optimal løsning til lagring af smådele og kan 
udvides efter behov. Med en bred vifte af tilbehør kan 
de indrettes til individuelle behov og efterfølgende 
tilpasses f.eks. ved justering af varer og mængder. 
Ændring af enkelte lagerpladser er ikke et problem, 
så en høj lagertæthed og effektive plukkeprocesser 
er til enhver tid sikret.

Pallereoler i et  
konventionelt arrangement

Mobile reoler til  
optimeret pladsudnyttelse
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Konceptet ergonomics@work! forfølger fire mål for det 
ergonomiske design af manuelle og halvautomatiske 
arbejdspladser:
•   Processer og arbejdspladser er designet på en sådan 

måde, at fysisk krævende anstrengelse undgås så meget 
som muligt. Arbejdspladsdesignet “omkring medarbej-
deren” reducerer gåafstand og armbevægelser.

•   Bevægelser, der ikke er nødvendige for arbejdsgangen, 
undgås. Designet af arbejdspladser “omkring medar-
bejderen” reducerer gåafstande og armbevægelser.

•   Kvalitetsforbedringer ved ordreplukning takket være 
mindre trættende arbejdspladser med et klart design, 
visuel brugervejledning og sensorer.

•   Arbejdspladserne designes i former og med materialer, 
der understøtter arbejdsgangen ideelt, muliggør fri 
bevægelighed og forebygger tilskadekomst. Elementer 
og kanter er overvejende afrundede, og kontaktflader 
er lavet af træ.

Ekspertudtalelser fra Arbeitswissenschaft der Technis-
chen Universität Darmstadt (IAD) fastslår de fremragende 
helbredsbevarende egenskaber ved ergonomics@work! 
som et forbilledligt bidrag med inddragelsen af demogra-
fiske ændringer i bæredygtige løsninger til den interne 
logistik og understreger dets fremragende medvirken 
til ergonomi.

Arbejdspladsergonomi i praksis
Netop ved plukning af kasteartikler spiller ergonomi en 
vigtig rolle. For at muliggøre en ergonomisk udførelse af 
plukkeprocessen ovenfra og ned fremføres ordrebehol-
derne på det nederste niveau i hoftehøjde på den ene 
langside ved arbejdspladsen fra SSI Schäfer. Conveyor-
teknologi fører kildebeholderne frem fra tværsiden og 
præsenterer dem for operatøren i brysthøjde vippet 30 
grader i en optimalt synlig adgangsposition. Flere målbe-
holdere kan betjenes fra en eller flere kildebeholdere ved 
plukning af flere ordrer. Conveyorteknologi returnerer dem 
derefter automatisk til deres lagerplads. Den særlige fordel 
er den velgennemtænkte grænseflade mellem menneske 
og maskine baseret på ergonomics@work!. Lysstyret pluk-
keguidning, ergonomisk design og berøringsvenlige over-
flader optimerer processer og letter arbejdet betydeligt.

Inden for operational logistik har manuelle plukkemetoder 
altid været fysisk belastende. Dertil kommer demografiske 
ændringer, der indebærer ældre medarbejdere, som ikke 

tåler større fysiske belastninger. Dette giver ergonomi en 
central rolle i udviklingen af logistiksystemer. For at undgå 
helbredsskader og minimere fravær på grund af sygdom er 
ergonomisk arbejdspladsdesign af stor betydning også for 
yngre medarbejdere. Derfor udvikler SSI Schäfer løsninger til 
innovative lagersystemer og højtydende conveyorteknologi 
styret af ideen om sygdomsforebyggelse. 

Faldende præstationer, øget fejlhyppighed og sygefravær 
er nogle af konsekvenserne af fysisk belastende aktiviteter. 
Således kan omkring 25 % af medarbejdernes fravær 
henføres til sygdomme i bevægeapparatet. Innovative 
teknologier i forbindelse med naturlige menneskelige 
bevægelser spiller derfor en central rolle i udformningen 
og planlægningen af systemer og arbejdspladser. Mange 
forskellige produktgrupper tages da i betragtning: Lydsvag 
conveyorteknologi, visualiseret brugerguidning via skærme 
og lyssignaler, udstyring af arbejdspladserne med massive 
træoverflader, afrundede kanter og optimerede processer 
for plukkebevægelserne samt indretning med korte afstande 
og ideelle arbejdshøjder ved pick-to-tote og reolsystemer.

SSI Schäfer sammenfatter inddragelsen af disse aspekter af 
arbejdspladsdesignet i konceptet ergonomics@work!®. Det-
te modvirker følgerne af manuelle aktiviteter med høje sam-
lede belastninger af det menneskelige bevægeapparat langs 
hele den interne logistiks proceskæde. Arbejdsstationerne 
er kendetegnet ved, at alle bevægelsessekvenser, især løft 
og bæring, erstattes af ergonomisk trækken og skubben, 
og operatørerne guides af kommunikations- og displaysy-
stemer. Med ergonomics@work! tager SSI Schäfer højde 
for de demografiske ændringer og de dermed forbundne 
øgede krav til design af arbejdspladser. 

Løsninger

ERGONOMI
I DEN INTERNE LOGISTIK
Varig forbedring af plukkekvaliteten
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Løsninger

SIKKER TRANSPORT AF FARLIGT GODS

Farlige stoffer anvendes i en lang række produkter og 
brancher. Transport af sådant farligt gods internt på 
lageret, til videreforarbejdning eller til kunden inde-

bærer udfordringer for logistikken, fordi håndtering ikke 
er uden risiko. Under hensyntagen til alle retningslinjer og 
sikkerhedskrav skal emballagen beskytte lagergodset og 
samtidig muliggøre optimal håndtering af materialeflowet. 

Den nye beholder til farligt gods fra SSI Schäfer opfylder dis-
se krav og kombinerer sikkerhed med effektiv håndtering. 
Stoffer, der udgør en risiko f.eks. ved brand eller eksplosion, 
er farligt gods. De bruges i mange brancher: I bilindustri-
en hører airbagsystemer, seleoprullere, selestrammere 
og endebeslagsstrammere til i denne kategori. 
Disse findes i enhver bil, lastbil og i de stadig 
mere populære elbiler og skal behandles specielt 
under transport.

Strenge forskrifter og regler skal forebygge farer 
ved transport af farligt gods. Særlige beholdere 
til farligt gods er på grund af deres stabile kon-
struktion og en låsemekanisme egnet til transport 
af farligt gods. De er underlagt strenge retningslinjer 
og er officielt godkendt som egnede beholdere med et 
UN-mærke efter grundig, vellykket test.

“Vores nye beholder til farligt gods kombinerer sikkerhed 
med optimeret og bæredygtig håndtering. RL-KLT GGV 
blev udviklet ud fra behovet for transport af farligt gods og 
integreres derfor problemfrit i eksisterende logistikproces-
ser”, forklarer Jörg Vicktorius, projektleder for emballering 
af farligt gods hos SSI Schäfer.

Den nye beholder til farligt gods, udviklet af SSI Schäfer, opfylder de særlige 
sikkerhedskrav til transport af farlige faste stoffer.

•  Beholder til farligt gods til international vejtransport 
af farligt gods i henhold til ADR 6.1.3.1

•  Overholder bestemmelserne i forskriften om farligt 
gods for vej-, jernbane- og lokal skibsfart (GGVSEB)

•  Velegnet til stoffer i emballagegruppe II og III

•  Varetagelse af typegodkendelse og bonfire test (6C) 
udført af SSI Schäfer

•  Beholder til farligt gods med aftageligt låg 

•  Intuitiv låsemekanisme: fjederassisteret med 
firepunktslåsning

•  Tidsbesparende håndtering ved fleksibel anvendel-
se af låget

•  Plomber på låsen forhindrer uautoriseret adgang 
til og manipulation af transportgodset

•  Stabile sidevægge, glat bund og ergonomiske 
håndgreb 

•  Kan stables sikkert for optimal pladsudnyttelse 
takket være euro-mål

•  Holdbar returbeholder af polypropylen og derfor 
100 % genanvendelig (inkl. lukning)

•  ESD-udførelser samt en bred vifte af farver og 
højder til rådighed

•  Kan kombineres med indsatser til centrering og 
fastholdelse af farligt gods

•  Individualisering via QR- eller stregkoder

OVERSIGT OVER FORDELE
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FREJA CASESTUDIE: E-HANDELS- 
LAGER FOR MODEINDUSTRIEN
FREJA er totalleverandør af løsninger inden for transport, logistik og 
lagring. Virksomheden tilbyder transport, online-booking, emballe-
ring og pakkeopgaver samt levering til slutbrugeren for kunder i alle 
virksomhedssegmenter.

Siden etableringen i 1985, har FREJA haft en årlig 
vækstrate på cirka 20 %, og i dag har virksomheden 
omtrent 800 dedikerede medarbejdere og 2 millioner 

forsendelser hvert år. FREJA håndterer alle e-handelsordrer 
til de danske og svenske markeder for en af sine kunder, 
Deichmann, som er en stor spiller inden for modesko.  

Udfordringen
Før etablering af den nye plukke- og lagerløsning blev 
alle sko opbevaret på hylder på et eksternt lager, hvilket 
krævede hyldeplads på mere end 1.000 m2, hvor medar-
bejderne skulle gå langt for at plukke hver enkelt ordre.

Løsningen
Efter en omhyggelig evaluering af flere leverandører valgte 
FREJA at anskaffe 10 stk. SSI LOGIMAT® lagerautomater 
fra SSI Schäfer som deres nye lager- og plukkeløsning til 
effektuering af alle Deichmanns e-handelsordrer. Efter kun 
10 dages montagetid var automaterne klar til at blive fyldt. 

Hver lagerautomat har 37 skuffer med plads til opbevaring 
af mere end 40.000 par sko. 

LOGIMAT® lagerautomaterne har en LOGITILT vippeme-
kanisme, der giver medarbejderen et godt overblik over 
hver skuffe, og som giver en ergonomisk korrekt plukning 
af varer og reducerer rækkedybden.

Resultatet
Med LOGIMAT® lagerautomaterne kan FREJA nu opbevare 
og plukke det samme antal sko på kun 350 m2 i stedet for 
1.000 m2 – og de er klar til den fremtidige vækst.

Med den pladsbesparende løsning kunne FREJA også 
samle adskillige lagerfaciliteter i én, og dermed opsige en 
ekstern lejeaftale og samle alle lageraktiviteter under ét tag.
Desuden er hastigheden på effektueringen af ordrer steget. 
FREJA har nu hurtigere og mere effektive plukkeprocesser.
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Løsninger

JYSK CASESTUDIE: 
OPTIMALT INDRETTET
Udvidelse og modernisering af JYSKs  
distributionscenter i Danmark.

JYSK er en førende detailkæde, der tilbyder madrasser, møbler og andet 
boligtilbehør i mere end 2800 butikker over hele verden. For at kunne 
levere de mange varevarianter til tiden i butikkerne over hele verden og 

derfra videre ud til kunderne, skal logistikken fungere perfekt. 

Det vellykkede samarbejde mellem JYSK og SSI Schäfer begyndte med det 
første projekt i Danmark i 2007. Det blev efterfulgt af yderligere to logistikcentre 
i Polen og Sverige. Alle tre projekter er tilpasset lokale specifikationer og 
processtyret af SSI Schäfers egenudviklede logistiksoftware WAMAS®.

SSI Schäfer var i 2007 totalleverandør på den nøglefærdige løsning i Uldum, 
som i dag er et eksempel på logistik i absolut topklasse med ultramoderne 
udstyr. I første trin blev tre kombinerede højlagre (hvert med en længde på 
136 m og en bredde på 39 meter) opbygget med to forbundne miniloadlagre, 
der betjener et 2,5 km langt conveyorsystem til paller og et 1,8 kilometer langt 
conveyorsystem til pap- og plastkasser. Med virksomhedens vækst og den 
løbende udvidelse af produktporteføljen stilles der større krav til lagerkapacitet 
og -processer. Den samlede optimering af distributionscentret i Uldum i 2019 
har bidraget til et højt effektivitetsniveau og giver Jysk potentiale for yderligere 
vækst – navnlig med det fjerde højlager (150 m langt, 100 m bredt og 43 m 
højt), der giver yderligere 82.000 pallepladser og syv ekstra arbejdsstationer 
til plukning. Nogle af moderniserings- og udvidelsestiltagene, eksempelvis 
udvidelsen af miniloadlageret , blev implementeret af SSI Schäfers Customer 
Service & Support-team som en opgradering med minimal påvirkning af driften.

Resultatet er et af de største distributionscentre i Danmark med en samlet 
kapacitet på 216.000 paller og 45.000 lokationer til bakker. Fire eksterne lagre 
blev samlet centralt, så det imponerende er ikke kun størrelsen, men også 
effektiviteten. Nu kan der altså vinkes farvel til besværlig og dyr ”produktturisme”. 



Hvordan kan interne logistikløsninger tilpasses bæredygtigt 
til en ny markedssituation, samtidig med at virksomheder 
opnår stigende produktivitet og faldende omkostninger? 
Med fleksible integrérbare AGVer og robotteknologi 
automatiserer og forbinder vi dine interne materialeflow 
i et netværk individuelt og fremtidsorienteret.

Casestudie: 
Hvordan C+C Krug har 
opnået en tidsbesparelse 
på 50 % og en forbedring af 
tilgængeligheden på 90 %, 
kan du læse her.

NÆSTE STOP:  
AUTOMATISERING AF 
EKSISTERENDE PROCESSER
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