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I øjeblikket ser vi de hidtil største ændringer 
i detailhandlen. Med ændringer i kundernes 
indkøbsmønstre, ustabile markedsforhold og nu 
en pandemi, står både e-handlere, detailhandlere 
og producenter over for store udfordringer og må 
genopfinde sig selv for at tiltrække kunder. 

Ifølge eMarketer var e-handlen på vej til at dække 22% af 
alle køb i 2023, før den globale COVID-19 pandemi satte 
ind. Amazon og andre giganter i detailhandlen bidrog 
til ændringen i forbrugeradfærden ved at tilbyde gratis 
online-fragt og levering samme dag. COVID-19 vil sætte 
turbo på e-handel og skabe en permanent ændring af 
indkøbsmønstre. Mange, der ellers ville handle i fysiske 

butikker, prøver e-handel, og ifølge UBS-analytikere bider 
denne adfærd sig fast. Deloitte angiver, at den danske 
e-handel steg med med 10 %, mens FDIH udtaler, at 15 
% af alle danskere vil fortsætte med at shoppe online, 
når pandemien er overstået. Brand-loyaliteten vakler 
ligeledes, da produkter, der ikke er på lager, tvinger 
kunderne til at vælge andre brands eller shoppe i andre 
netbutikker. Meddenne nye indkøbsvirkelighed finder 
detailhandlere og varemærker måder til komme uden om 
online-oplevelsen. Ud over panikkøb er det en realitet, at 
forbrugernes indkøbsmønstre inden for e-handel også 
ændrer sig.

AKTUEL MARKEDSSTATUS
INTRODUKTION

E-handel vinder for alvor frem i dagligvare- og 
fødevarehandlen. Andre segmenter i detailhandlen 
oplever dog en anden virkelighed, der ser noget sort 
ud. Med storcentre, der lukker ned, og forbrugere, der 
bliver hjemme, er det nødvendigt at fokusere på e-handel. 
Væksten i distributionscentrene er blevet stimuleret af 
denne adfærdsændring, og gennem det seneste årti har 
e-handels- og omnichannelcentre vækstet, mens fysiske 
butikker lukker. Producenterne retter også blikket mod 
at foretage ændringen. Da flere af de fysiske butikkers 
distributionsnet lukker, går varemærkerne over til 
e-handel: De sælger direkte til slutkunden og effektuerer 
ordrerne for at holde salget og varemærkeloyaliteten 

i gang. Når de engang så stærke detailforretninger 
lukker, har varemærkerne brug for en konkret 
forbrugerstrategi — og e-handel leverer resultaterne. 
Tendensen er opadgående inden for produktkategorier 
som varer til sundhedspleje, småapparater, mad og 
drikke, sportsartikler og dyrefoder. Men med fysiske 
butikker der lukker, tvinger kategorier med faldende salg 
varemærkerne til at handle direkte — eksempelvis når det 
drejer sig om tøj, kufferter og husholdningsartikler. Alle 
disse fakta peger i én retning — hav en online-salgsstrategi 
eller rul gitteret ned.
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LØSNINGER TIL E-HANDEL

ARBEJD PÅ AT IMPLEMENTERE EN 
DISTRIBUTIONSSTRATEGI FOR E-HANDEL

LØSNINGER TIL                 
HANDELSHÅNDTERING

Med så mange ændringer på markedet er både detailhandlere og producenter på udkig efter måder til 
implementering eller revision af digitale strategier. Kundernes købsoplevelse fungerer som regel fint, men håndtering 
af e-handelsordrer er ofte noget, virksomheder overser. Derfor har SSI SCHÄFERs eksperter udarbejdet denne guide 
som en hjælp til at fastlægge online-ordrekompleksiteter, samt planlægge og eksekvere ordreopfyldelse, alt efter din 
strategi.

Du kan få indsigt i forskellene mellem automatiske kransystemer, sortering, muligheder for plukning, lagerteknologi 
og forbrugerinterfaces i håndteringsprocessen. Efter gennemgangen vil man - på et velinformeret grundlag - være 
i stand til at tage en beslutning om automatisering er det rigtige valg eller hvilken håndteringsmetode, der er den 
rette til en specifik anvendelse. I enhver håndteringsproces er det vigtigt at fastlægge, hvordan man fortsætter med 
en solid strategi for distributionshåndtering og at forstå hvilke trin, der starter processen. Denne vejledning giver de 
nødvendige værktøjer til at arbejde sig fremad med omfang, planlægning og implementering af e-handelshåndtering.

Der er mange metoder til ordrebehandling og mange 
hårfine variationer. Der er også forskellige udtryk til 
beskrivelse af lignende metoder, eksempelvis: enkeltvis 
plukning, batch-plukning, zoneplukning, zonebatch-
plukning, klyngeplukning, bølgeplukning, osv. Disse 

mange forskellige udtryk skaber forvirring og forskellig 
opfattelse af kompleksitet. Ved en forenkling kan 
alle plukkemetoder, der drøftes her, grupperes i to 
grundlæggende kategorier ”komplet-plukning samt 
Pick-n-Sort”. 

Komplet plukning (Pick-Complete) betyder, at alt til 
en ordre bliver plukket i én arbejdsgang ef en enkelt 
plukkemedarbejder, og at der ikke er grund til at foretage 
en sekundær sortering eller konsolidering. De mest 
almindelige plukkemetoder er enkeltvis plukning, batch-
plukning og zoneplukning. 

•  Enkeltvis plukning: Ordrerne plukkes færdige en ad 
gangen af en plukkemedarbejder. Det kan være vare-
til-person, som for eksempel et miniloadlager (ASRS), 
der transporterer varer til en arbejdsstation, eller 
person-til-vare.

•  Batch-plukning: En plukkemedarbejder plukker flere 
ordrer samtidigt. Normalt har ordrerne ligheder hvad 
angår den nødvendige varebeholdning eller den 
fysiske placering af det nødvendige lager (dvs. en 
kortere rute for udstyret eller den medarbejder, der 
håndterer ordrebatchene).

− Eksemplet med person-til-vare er en vogn 
med adskillige rum, et til hver ordre.

− Eksemplet med vare-til-person er en 
arbejdsstation med adskillige plukke-til 
lokationer.

•  Zone Bypass eller Pick-and-Pass: En enkelt ordre 
tildeles en plast- eller papkasse, der så kører videre 
fra zone til zone og henter de varer, der skal til for at 
håndtere ordren, og som kører forbi unødvendige 
zoner. Forskellige zoner kan have forskellige 
plukkestrategier, afhængigt af varens beskaffenhed 
(f.eks. Pick by Light: Plukning med signallampe på 
lagerhylden, vare-til-person, plukning fra lagerhylde 
osv.)

Pick-n-Sort er når flere ordrer frigives til flere mennesker 
eller processer for at blive plukket separat og derefter 
konsolideret. Hovedpræmissen for Pick-n-Sort er, at den 
effektivitetsgevinst der er ved plukningen, kompenserer 
for det ekstra trin med sortering og/eller konsolidering. 
Effektivitetsgevinsten er mere indlysende, efterhånden 
som SKU-antallet stiger, og afstanden mellem lagervarerne 
bliver større. Wave Pick (bølgepluk) er en meget 
almindelig Pick-n-Sort metode, hvori en samling af ordrer 
frigives til flere plukkemedarbejdere eller processer, som 
hver modtager en del af den samlede ordremængde. 
En vigtig overvejelse ved ”wave pick” er den iboende 
afhængighed af at have andele af en ordre, der kommer 
fra forskellige plukkemedarbejdere og/eller processer.  
Wave picking kan anvendes ved både person-til-vare og 
vare-til-person metoder. 

•  Ved en person-til-vare wave pick modtager en 
plukkemedarbejder typisk en ordregruppe og 
bevæger sig i et kredsløb for at plukke alle dele til 
disse ordrer. Flere andre plukkemedarbejdere udfører 
samme opgave samtidig.

•  I en vare-til-person plukning har alle ordrer i bølgen 
samme prioritet, og maskinerne arbejder så effektivt 
som muligt for at hente varerne ud til plukning inden 
for bølgen. 

Udfordringer med e-handelshåndtering
De seneste måneders begivenheder har øget presset 
på virksomhederne for at have skalérbare løsninger til 
e-handelshåndtering. Mange virksomheder er tvunget ind 
i formålsbestemte, komplicerede processer, der kræver 
konstant ledelsestilsyn og som hurtigt når bristepunktet. 

Tilgængelighed af arbejdskraft afhænger af, hvor enkel 
driften er og antallet af processer, som en operatør skal 
udføre.  Dertil kommer kapitalbegrænsninger og ”smalle” 
marginer, hvor kunderne forventer at betale samme pris 
ved e-handel som i de fysiske butikker.

Pick-Complete Pick-n-Sort  
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UDFORDRINGER

E-HANDELSUDFORDRINGER

Væksten i e-handlen har lagt stort pres på alle ”komplet 
pluknings-”metoder, som beskrevet ovenfor. Større 
gennemløbsmængder, et større antal SKU-numre, mindre 
ordrestørrelser og hurtigere ordreekspeditionstid har 
følgende indvirkninger:

•  Indvirkning på enkeltvis plukning: Der er en betydelig 
stigning i antallet af cyklusser (person-til-vare eller vare-
til-person) og højere SKU-antal, der øger afstanden på 
disse cyklusser (længere afstande mellem medarbejder 
og vare.)

•  Indvirkning på batch-plukning: En plukkemedarbejder 
eller arbejdsstation kan kun håndtere små 
batchstørrelser, hvilket begrænser batch-effektiviteten. 

Ved en person-til-vare metode skal systemet finde 
en gruppe af ordrer på samme varer lokaliseret i et 
relativt lille område (vanskeligt at gøre med SKU-
spredning). Ved en vare-til-person metode bliver 
bevægelsesforløbet af varerne på længere afstand og 
sekvensering til batch-effektivitet en udfordring, der 
ofte resulterer i lav eller upålidelig batch-effektivitet. 

•  Indvirkning på Zone Bypass (Pick-and-Pass): Plukning af 
store ordrer kan stadig være effektiv (hvis en ordre for 
eksempel består af 30 dele og stopper i fire forskellige 
zoner for at hente alt det nødvendige.) Denne løsning 
er dog ikke praktisk for et e-handelsfirma med tusindvis 
af små ordrer, der bevæger sig gennem et system for at 
hente kun to eller tre varer hver.

Derimod er Pick-n-Sort plukkemetoden velegnet til 
e-handelsordreprofiler med store mængder.

•  Større mængder giver bedre effektivitet i 
bølgeplukningen (større mængde i det samme 
plukkeområde). 

•  Ordrestørrelsen har meget lille indvirkning på 
plukkeprocessen. Hvis en bølge består af 20.000 
styk, gør det en lille forskel, om den er til 500 
ordrer eller 5.000 ordrer under forudsætning af, 
at plukkeprocessen ikke er alvorligt begrænset af 
sorteringsprocessen.

Trods den betydelige gevinst ved plukkeeffektiviteten er 
der dog stadig to store udfordringer ved Pick-n-Sort:

1. Sortering og konsolidering er vigtige 
for vellykkede Pick-n-Sort metodikker. 
Ved små ordrestørrelser er flaskehalsen i 
e-handelshåndteringen ofte gennemløbstiden 
for orderkonsolideringsarbejdspladserne(CoLo). 
Som nævnt ovenfor har bølgeplukning en iboende 
afhængighed. En ordre kan kræve fem varer, alle fra 
forskellige bølgezoner. Ordren kan ikke færdiggøres 

før den sidste vare er hentet, og i den periode er CoLo 
fastfrosset. Det fleste plukkeløsninger har en fast tid 
for at holde CoLo og behandle alle ordrer i en bølge 
(som eksempelvis en bølge på 60 minutter, der kun 
færdiggør en ordre i timen pr. CoLo). Drift med store 
mængder kræver tusindvis af CoLo-områder, der til 
gengæld driver håndteringen af for- og eftersortering. 
Alt dette ødelægger de oprindelige gevinster ved 
bølgeplukning.  

2. Endnu en udfordring ved Pick-n-Sort er kampen for 
at balancere effektiviteten, navnlig i et person-til-vare 
system. Ved enhver bølge er der tre variabler, der 
påvirker effektiviteten:

• Stykantal, der tildeles hver plukkemedarbejder

•  Tiden, der tildeles til at færdiggøre tildelte   
 plukninger (bølgens gennemløbstid, der skal  
 synkroniseres med plukning fra andre områder).

•  Den påkrævede plukkerute til at vælge disse  
 dele (den samlede afstand af transporten og den  
 påvirkning det kan have på plukkeeffektiviteten og  
 plukningens gennemløbstid.
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Selvom der er mange midler og metoder til 
ordrebehandling er bølgeplukning en af de mest effektive 
og omkostningseffektive plukkemetoder. Effekten af 
e-handelen med høje mængder af små ordrer har dog 
kompliceret konsolideringsprocesserne for efterplukning. 

SSI Carrier - det intelligent hængende transportsystem - kan 
bruges til at opnå fordelene ved effektiv plukning uden de 
negative indvirkninger fra traditionel ordrebehandling af 
efterplukkede ordrer. Mange eksisterende virksomheder 
med bølgebaseret ordreopfyldelse kan nemt opgraderes 
med hængende transportsystemer, der gør ældre 
distributionscentre i stand til nemt at tilpasse og absorbere 
e-handelsmængder.

KONKLUSIONER

Softwarestrategier kan i en vis udstrækning benyttes 
til at øge CoLo-gennemløbstiden og forbedre 
plukkeeffektiviteten. Tildeling af dynamisk zone, der 
ændrer sig fra en bølgefrigivelse til en anden, kan 
anvendes til en bedre balancering af arbejdsbelastningen 
og opsamlingseffektiviteten mellem zonerne. 

Andre strategier omfatter effektiv håndtering af 
ordrefrigivelse. Traditionel ordrefrigivelse i bølgen sker 
samtidig, hvor alle plukninger til en bølge frigives på 
samme tid til alle plukzoner og alle zoners omløb har 
samme hastighed. Af andre strategier kan nævnes:

•  Frigørelse af vekselvirkning: Ved at arbejde 
ud fra en lavere mængde, bliver langsommere 
håndteringsområder skudt ind mellem hver 
anden eller hver tredje bølge.  En håndtering 
kan eksempelvis omfatte ti hurtige plukkezoner, 
der kører med bølgecykler på 30 minutter, tre 
mellem plukkezoner, der kører med bølgecykler 
på 60 minutter og en langsom plukkezone, der 
kører bølgecykler på 120 minutter. Med denne 
konfiguration kan et begrænset antal CoLo’er være 
i omløb med langsommere frekvens, og andre kan 
have et hurtigere omløb.

•  Sekvenseret frigørelse: Frem for at tilpasse til en 
specifik bølgecyklus, bliver arbejder fra langsommere 
områder frigivet først, derefter behandlet og 
sekvenseret. Ved sekvensering inkorporerer den 
næste bølgecyklus den sekvenserede lagervare i 
næste frigivelse til konsolidering. Denne strategi gør, 
at separate processer kan arbejde så effektivt som 
muligt, uafhængigt af hinanden. Afvejningen er, at 
sekvensering tilføjer flere ting, flere berøringer og 
en vis portion fysisk infrastruktur for at fastholde de 
sekvenserede varer. Ved manuel håndtering, kan det 
mere have karakter af en ulempe end en fordel, alt 
efter mængden af den sekvenserede mængde.

Softwarestrategier kombineret med automatiseret 
posetransportørteknologi kan anvendes til at få alle 
fordelene ved Pick-n-Sort uden de begrænsninger, der 
tidligere er beskrevet. Det gælder både opfyldelse af 
singlechanneling og omnichanneling. 

Det er særligt vigtigt for virksomheder, 
der oprindeligt havde til formål at støtte 
detailhandelsvirksomheder, og som nu forventes at 
håndtere flere og flere e-handelsordrer. De følgende 
er centrale posesorteringsteknologier med styrkede 
softwarestrategier:

•  Der er ingen faste konsolideringslokationer (CoLo), 
der skal ”gennemløbes” periodisk, og derfor ingen 
vanskelige afhængigheder mellem medarbejdere 
eller processer, der kører med forskellig hastighed.

•  Hver plukkemedarbejder og/eller proces kan arbejde 
med maksimal effektivitetshastighed og modtage 
produktive arbejdsopgaver uden den indbyrdes 
afhængighed i låste trin på grund af andre personer 
eller processer. 

•  Der er ingen begrænsninger på grund af 
ordrestørrelse eller ordrestruktur. Store som små 
ordrer bliver håndteret effektivt. Det er især vigtigt 
ved omnichannel-håndteringer, hvor der foretages 
opfyldning i detailhandlen og håndtering af e-handel 
i samme process. 

 •  Sekvensering, forsortering og eftersortering er 

indbygget i posetransportørens design med en 
lav fast omkostning, men funktionerne forbedrer 
effektiviteten i opadgående plukning og 
nedadgående konsolideringsprocesser.

 •  Gearing i realtid af dynamiske, hurtigt omsættelige 
varer, der kan ændre sig fra dag til dag ved at plukke 
hele emballageenheder, (i modsætning til en enkelt 
enhed) og bufferlagre de overskydende enheder som 
restmængder til brug i senere ordrebatches. 

 •  SSI Carrier er desuden essentiel for effektiv 
håndtering af returvarer på grund af den dynamiske 
buffer. Returnerede, meget efterspurgte varer lagres 
direkte i den dynamiske buffer efter endt kontrol. 

POSETRANSPORTØR – EFFEKTIV 
TEKNOLOGI TIL OPFYLDELSE AF 
E-HANDEL OG OMNICHANNEL

KONKLUSION

SOFTWARESTRATEGIER TIL AFBØDNING AF 
UDFORDRINGER MED PICK-N-SORT
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HØJSÆSONEN ER HER NÆSTEN? HER ER 5 
TIPS TIL AT GØRE DISTRIBUTIONSCENTERET 
KLART 
Højsæsonen i 2020 skilte sig helt bestemt ud fra det 
normale, fordi det meste af handlen lå i netbutikkerne. 
Mange detailbutikker var enten lukkede eller havde 
begrænsning på antallet af kunder, der måtte komme ind i 
butikken på én gang, og lagde derfor ekstra arbejde i at få 
nethandlen til at blomstre. I 2022 vil der igen komme mange 
kunder i de fysiske butikker, men det bliver helt sikkert 
en god blanding af begge salgskanaler. Det er imidlertid 
nettet, der bliver spået til at dominere.

Højsæsonen i 2020 havde en salgsstigning på 14 % 
sammenlignet med 2019. Enkelte sektorer kunne dog vise 
særlig stor fremgang: Bolig- og haveprodukter (52 %), 
sports- og hobbyartikler (19 %), kæledyrsprodukter (60 
%), fødevarer & drikkevarer (45 %). (kilde) I dette billede 
ser vi på det nordiske marked en tendens til, at kunderne 
støtter deres lokale forhandlere. Vi kan tage Sverige som et 
eksempel. Black Friday 2020 viste, at køb fra internationale 
netbutikker kun udgjorde 6 % af det samlede salg, 
regnet fra 25. november. (kilde) Dette betyder, at lokale 
netplatforme har gode salgsmuligheder og bør gøre sig 
klar til julesæsonen med tydelig kommunikation, en godt 
planlagt lagerbeholdning og effektiv intern logistik.

5 TIPS

Intet må komme på tværs af din salgssucces!

1. Tænk ”i går”

Du skal kende dine topprodukter

Når det kommer til e-handel, er vareudvalget meget 
bredt. Efterspørgslen efter varerne er meget skiftende 
og ændrer sig fra dag til dag. Den eneste løsning 
på ikke at løbe tør for de mest efterspurgte varer er 
at have godt styr på statistikken. En fornuftig tilgang 
vil her være at analysere salget pr. uge eller pr. 
måned for hver enkelt SKU for at opfange tendenser 
og finde frem til topprodukterne. Ved at gøre det, 
kan netbutikken organisere lagerbeholdningen 
på den mest optimale måde. Eksempelvis bør 
bestsellerne placeres i et område med hurtig tilgang 
til indleverings,- plukke- og udleveringsstationer for at 
vareflowet kan gå hurtigere. 

Et komplet Warehouse Management System (WMS), 
som sporer varerne vil være en meget stor hjælp.

2. Vi er her for at hjælpe dig

Du bør overlade DC-processen til specialisterne.

Med stigende e-handel har virksomhederne 
intet andet valg end at holde trit. Det er en god 
ting, at din branche er i vækst. Imidlertid kan 
den hurtige udvikling være udfordrende, når det 
gælder nødvendige investeringer, målt op mod et 
stramt budget. Med dette for øje begynder nogle 
virksomheder på selv at udvikle løsninger. Det kan 
gå godt, men tager ikke højde for mulige risici. Disse 
kan for eksempel være at anskaffe en midlertidig 
løsning uden at vurdere fremtidige ekspansionsbehov 
eller helt enkelt at man ikke vælger den bedste 
kombination på markedet. Det kan være mere 
fornuftigt at kontakte specialister i intern logistik 
og lade dem klare jobbet med at vælge blandt de 
tusindvis af alternativer på markedet og udforme et 
skræddersyet system, som dækker dine behov i dag, i 
morgen og i de kommende år. 

3. “Vi vil gerne returnere det her”

Du har brug for hurtige og nemme returprocesser

Og det vil ske mere end én gang. I de traditionelle 
fysiske butikker er det ganske almindeligt for kunder 
at returnere noget, der alligevel ikke passede til dem 
eller deres livsstil. Når der ikke er fysisk kontakt med 
varen før købet, er det kun logisk, at der er langt 
flere returneringer. En forkert vare kan blive leveret, 
varerne kan være beskadiget under transporten, eller 
der kan ganske enkelt være sket en misforståelse 
med hensyn til produktets størrelse, funktionalitet, 

eller at udseendet lever ikke op til det forventede. En 
virksomhed kan reducere antallet af returvarer ved 
at forbedre sin plukkeløsning, gennemgå fragtaftaler 
og lægge mere detaljerede produktbeskrivelser på 
platforme. Der vil dog stadig være en vis procentdel 
af returvarer. Det giver mulighed for optimering 
af returprocesserne. Uanset om det sker manuelt 
eller ved hjælp af automatisering skal returvarer 
kontrolleres, pakkes om og genplaceres på lageret, 
behandles i lagerstyringssystemet og mærkes som 
tilgængelige for nye bestillinger. Og alle processerne 
skal gennemføres hurtigt og fejlfrit.

4. Hvad med flere placeringer?

Du har brug for flere plukkestationer, hvis 
virksomheden er påvirket af spidsbelastninger

Når der er stor forskel mellem almindeligt dagligt salg 
og sæsonsalg/julesalg, er det fornuftigt at installere 
flere plukkestationer, inden spidsbelastningerne 
forekommer. Antallet af plukkestationer kan øges 
uden de store investeringer. Hovedparten af tiden kan 
en ekstra station være tom eller slået sammen med 
nabostationen for at give bedre plads, og når Black 
Friday kommer, er den allerede færdig udstyret og 
klar til at gøre arbejdet.

Når det kommer til lagerbeholdning og lagerpladser, 
anbefales det generelt at planlægge 20 til 30 % mere 
lagerplads for at dække spidsbelastningerne og 
lade det være en vækstmargin, mens de nødvendige 
ændringer udføres.

5. Det store billede

Du skal prøvekøre systemet før det store salgsboom

Detaljerne har kun betydning, når de indgår i en 
helhed. Med tanke på lagerbeholdning, analyse, 
plukning og håndtering af returvarer, er det meget 
vigtigt at prøvekøre systemet, før det skal køre 
med fuld belastning. Når der er foretaget mange 
ændringer, kan der opstår en flaskehals et eller 
andet sted, for eksempel i forbindelse med pakning 
eller levering. Alle delene i vareflowet skal være lige 
effektive for at processen kan køre jævnt og enkelt.

Når højsæsonen er overstået kan du slappe af et par 
dage og fejre indsatsen. Du ved, at du har fortjent det. 
Det er dog aldrig for tidligt at forberede sig på næste 
år. Det gælder specielt for e-handelsafdelingerne, 
eller hvis du har planer om større kampagner i det 
kommende år. 

https://www.nosto.com/BFCM-Report/
https://www.directlink.com/record-black-friday-sales-sweden/
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HVAD SKAL MAN KIGGE NÆRMERE PÅ HOS 
EN LEVERANDØR
Pålidelighed, erfaring og lang levetid er vigtigt, når man vælger en automatiserings- og teknologipartner. Og desuden 
handler det ikke kun om omkostningsbesparelser. Find en leverandør, der har mange installationer med lignende 
anvendelse, og som har et solidt kundeserviceprogram. Der er også andre ting, der skal tages i betragtning:

Integritet
Mens de fleste virksomheder driver forretning under 
præmissen integritet, skal du lede efter en leverandør, 
der har veluddannede medarbejdere, du skal stole på. 
Vedholdende ingeniører, der tager sig tid til at lytte til 
dine særlige behov og forretningsmæssige udfordringer. 
En virksomhed har brug for sund virksomhedskultur, 
som udvikler innovation og transparens. Spørg om 
systemprocesser for installation og drift. Disse processer 
skal være veldokumenterede og til rådighed for en 
gennemgang.

Fleksibilitet nu og senere
Distributionscentre bliver ofte bygget med tankegangen 
om at skalere, ændre eller tilføje flere lokationer, 
efterhånden som virksomheden vokser. Forskellige 
anvendelsesområder varierer, og det skal software- og 
systemteknologien også gøre. Vælg en leverandør, der 
kan arbejde sammen med dig for at implementere en 
proces til strategiske virksomhedsmål. Når processerne 
ændrer sig, og det gør de, skal du vælge en leverandør, 
der har mulighed for at opdatere din software. 

Historie og erfaring
Nogle af de bedste teknologier har deres udspring i 
nysatsninger. Men når det drejer sig om distribution, 
er det bedre at vælge en ekspert. Fagfolk i branchen 
er enige, barrieren for adgang til software er ikke 
stor, men fremstilling af udstyr til automatisering og 

at sammenligne æbler med æbler. Et sidste-
øjebliksforsøg på at inkludere en teknologifunktion 
for at give et bud er måske ikke det bedste scenarie 
for en forretning. Gennemprøvet teknologi har 
planlagte køreplaner og betatester, før nye 
funktioner frigives. Alle funktioner skal have været på 
markedet i mindst 18 måneder til 2 år for at have en 
gennemprøvet stabilitet.

Kompatibilitet
Alle distributionssystemer er forskellige, så den 
enkelte installation vil også være forskellig. Software- 
og automatiseringsteknologi skal opfylde alle krav, 
når det vedrører systemdesign og -installation. 
Mens mindre, manuelle systemer kan håndtere en 
one-size-fits-all tilgang, skal fremtidig skalèrbarhed 
være obligatorisk. Tænk også på tilgængelighed. 
Har leverandøren lokal tilstedeværelse? Hvor 
tilgængelige er de?

Referencer og gennemgange
Sørg for at tjekke referencer på samme måde som 
ved alle større indkøb. Bed om mindst to til tre 
referencer, da der er tale om en stor investering. 
Kontrollér for at se, om de har samme størrelse 
som din virksomhed og har samme processer. 
Referencetjekket giver ro i sindet og maner 
bekymringerne i jorden om en leverandør nu også 
er i stand til at levere specifikke procesfunktioner. En 
velrenommeret leverandør viser gerne eksempler 
på tidligere opgaver, eller inviterer dig med til et 
kundebesøg.

Pas lidt på, når det kommer til en demo-lokalitet. 
Mange af disse demo-lokaliteter til automatisering 
og/eller lagerteknologi er en pay-to-play 
forretningsmodel. Disse lokaliteter byder på 
søgemaskineoptimering, og sælger derefter 
auktionsannoncer for websteder. Faktisk er mange 
af disse websteder ejet af samme virksomhed. 
Desuden garanterer omfattende WMS-software ikke 
samme form for gennemgange, som en personlig 
softwareapplikation ville have. Brugere fra en 
stor virksomhed bruger ikke tid på at gennemgå 
en specifik tilpasset software, der bruges til 
arbejdsopgaver. Derfor er du bedre stillet ved 
at droppe demo-lokationer og i stedet bede om 
referencer.

indsigt i distributions- og lageraktiviteter er en ekstremt 
specialiseret kompetence. Find en leverandør, der har 
lang erfaring inden for dit område. En større ekspertise er 
selvfølgelig nødvendig ved større, komplekse projekter. 
Selv den mest basale anvendelse kan dog drage nytte 
af en lang baggrund med installationserfaring og best 
practices.

Levedygtighed på langt sigt
Vælg en leverandør, der er økonomisk stabil, og som kan 
overleve på markedet i fremtiden. Teknologivirksomheder 
kommer og går, så det er mest optimalt at vælge en 
virksomhed inden for automatiseringsteknologi, der har 
været veletableret i lang tid, og som har en rentabel og 
dynamisk forretningsmodel. Se på referencer, tag et kig på 
antallet af medarbejdere og lokationer for at vurdere, om 
en samarbejdspartner inden for automatiseringsteknologi 
kan være succesrig i fremtiden. Gennemgå også 
kundelisten. Hvis større virksomheder benytter en 
specifik leverandør, er der også en god mulighed for, at 
virksomheden er levedygtig på længere sigt.

Sammenlign ligeværdigt
Som ved ethvert andet system er det altid bedst 
af indhente flere tilbud. Men vær sikker på, at de 
er ligeværdige. Både producenter af udstyr og 
softwareleverandører kan afvige funktions- og 
teknologimæssigt. Viden om, hvad der mangler fra en 
leverandør sammenlignet med et bud fra en anden, 
kan være nøglen til et vellykket bud. Sørg derfor for 
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  Sikkerhed: 
  Som en finansielt uafhængig familievirksomhed har vi  

forpligtet os til langvarige løsninger – du kan derfor trygt 
stole på, at vi  er der for dig - både i morgen og i årene,  
der kommer. 

  Økonomi: 
  Vores løsninger er skalérbare og vokser med dine behov.  

En investering i SSI SCHÄFER er derfor en investering  
i fremtiden.

  Kvalitet: 
  Som systemspecialist leverer vi skræddersyede løsninger  

fra vores egen produktion. Dette garanterer dig en høj  
kvalitet og et perfekt sammenspil. 

  Pålidelighed: 
  Vores verdensomspændende kundeservice  

og -support garanterer en pålidelig drift af  
dine installationer.

  Knowhow: 
  Vi udvikler løbende vores knowhow inden for  

den teknologiske udvikling for at kunne garantere, 
at vores løsninger gnidningsfrit kan integreres i dine 
eksisterende (IT-)landskaber 

  International: 
  Som en global virksomhed er vi lokalt til stede for 

vores kunder over hele verden, og vi taler  
deres sprog.

SEKS GRUNDE TIL AT  
VÆLGE SSI SCHÄFER


