
SÅDAN SPOTTER DU

de 6 k r it iske 

problem er  i din 

lager logist ik
- OG GØR NOGET VED DEM!
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For noget tid siden var jeg til møde hos en stor 
produktionsvirksomhed med lagerlokationer i 16 
forskellige lande. Forestil dig lige den 
kompleksitet, deres driftschef til dagligt agerer i.

Han beskriver, hvordan der arbejdes med den 
interne logistik for alle 16 lagre på 16 forskellige 
sprog og med flere hundrede ansatte. Det kræver 
virkelig noget struktur og overblik! Virksomheden 
har også investeret i it-systemer til at prøve at 
håndtere det.

Men ved du, hvad der slog mig?

Det stod klart for begge parter meget hurtigt inde 
i vores samtale.

At selv med denne omfattende kompleksitet i 
logistikken var deres udfordringer stadig de 
samme som dem, jeg ser hos meget mindre 
virksomheder med færre eller én enkelt 
lagerlokation at drifte.

Præcis de sam m e st eder  i logist ikken, der  

sæt t er  begrænsninger  for  ef fek t ivit et en.

Præcis de sam m e syndere, som  st år  i vejen for  

deres vækst .

Tankevækkende, ikke?

Jeg kalder dem: De 6 k r it iske problem er  i din 

lager logist ik .

Når du ser dem, vil du straks genkende dem. 
Det er jeg slet ikke i tvivl om. Du vil genkende 
udfordringerne fra din egen hverdag og dine 
medarbejderes. 

- Men denne gang får du en løsning af mig.

Ulr ik  Gavlshøj Pet ersen

Direktør og ejer, Axacon
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Axacon

Axacon A/S er eksperter i digitalisering af intern logistik.

Vi leverer avancerede løsninger til virksomheder, hvor den interne logistik er 
afgørende for konkurrenceevnen. Alle vores løsninger er baseret på en standard 
udviklet i tæt samarbejde med vores kunder, men som er stærkt konfigurerbar - 
den kan tilpasses alle behov.

Med mere end 20 års erfaring i digitalisering og automatisering af intern logistik, 
hjælper vi virksomheder med at fjerne barrierer for vækst og gøre dem i stand til 
at skalere deres kerneforretning. Vores mål er at gøre vores kunders interne 
logistik til en konkurrencemæssig fordel og en kilde til værdi i virksomheden. Ikke 
blot et sted, der effektivt flytter varer.

Axacon er en dansk, privatejet virksomhed. Vi har for nyligt gennemført et 
generationsskifte og sat nye ambitiøse mål for vækst og internationalisering. 

Se mere på www.axacon.dk.

VORES

kunder
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http://www.axacon.dk


Kenneth Sandgaard,
Head of Digital and Innovation, FREJA

"
Når  vi m øder  Axacons konsulent er , er  de t i l  at  

snakke m ed. De m øder  os i øjenhøjde og t aler  

sam m e sprog. De har  forst åelse for , hvordan 

en 3PL-virksom hed fungerer  og forst år  vores 

branche. Kem i m ellem  m ennesker  er  m eget  

vigt igt  for  vedvarende succes.



DE

6 k r it iske problem er  
I DIN LAGERLOGISTIK



1 //

Når lastbilen ankommer, modtager 
medarbejderen en følgeseddel. Med papirerne i 
hånden tæller han manuelt op og kvalitetstjekker 
alle varer. Derefter skal han enten selv manuelt 
indtaste informationerne i økonomisystemet eller 
lade en kollega i bogholderiet klare den manuelle 
indtastning. Først nu - efter flere manuelle 

arbejdsgange og flere timers forsinkelse - er varerne 
registreret på lageret.  

Problem

Forestil dig, at medarbejderen i 
stedet skanner varerne direkte i 
varemodtagelsen ude på lageret, 
og at varerne straks registreres i 
systemet. Det kan lade sig gøre 
med et Warehouse Management 
System (WMS), der understøtter 
arbejdsgangene på lageret og live 
udveksler data med 
økonomisystemet. 

Løsning

Hvis du vil øge effektiviteten, 
skal du af med de 
rutineprægede, manuelle 
processer. Papirbaserede 
arbejdsgange er ikke bare 
ineffektive, men også skyld i 
langt flere fejl. 

Konsekvens

Varem odt agelsen
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- Økonomisystemet sender automatisk ordreinformationer til 

WMS. 

- Medarbejderen bliver bedt om at skanne de varer, han tager 

imod. 

- Han indtaster relevante oplysninger og trykker ?OK?. 

- Varerne er nu registreret i WMS.

- Derefter sker en tilbagemelding til økonomisystemet. 

Det  foregår  sådan her

Færre manuelle arbejdsgange og ingen unødige forsinkelser i 

processen. 

Result at

1 // Varem odt agelsen
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2 //

Når medarbejderen skal finde lagerplads til varerne, 
skal det helst ske inden for nogle faste lagerprincipper 
med et klart system for inddelingen af lagerområder. 
For eksempel plukkepladser og bufferpladser samt 
faste og flydende lokationer indenfor afgrænsede 
områder. Det giver den mest effektive plukkeslange. 
Desværre sker der ofte det i en travl hverdag - og især 
når lageret er godt fyldt op - at varerne bliver sat på 
vilkårlige pladser uden for de tildelte lokationer. 
Simpelthen fordi situationen er presset. De 
midlertidige lokationer er ikke aftalte, 
men bliver ofte valgt til lejligheden ud
 fra den enkelte medarbejders logik
 og erfaring. 

Problem

Forestil dig, at medarbejderen 
altid får besked om, hvor varen 
skal placeres, og at det altid er 
den mest hensigtsmæssige plads. 
Det kan lade sig gøre med et 
Warehouse Management System 
(WMS), der opererer på lageret 
sammen med medarbejderne ud 
fra jeres principper og med 
udgangspunkt i jeres behov. 

Løsning

Hvis du vil øge effektiviteten, 
skal du undgå, at antallet af 
håndteringer af de samme varer 
stiger. Det skaber spildtid, og en 
stor del af spildtiden sker, når 
medarbejderen skal flytte varer, 
der er uhensigtsmæssigt 
placeret. Eller når køreveje 
bliver smallere, fordi paller og 
kolli placeres på gulvet. 

Konsekvens

Påpladslægningen
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- WMS beregner den optimale rute gennem lageret.

- WMS definerer et job af flere varer, der kan håndteres i 

samme job.

- Medarbejderen får tildelt det aktuelle job.

- Han følger guiden i WMS.

- Varerne får altid den mest hensigtsmæssige plads i 

overensstemmelse med de aftalte lagerprincipper.

Det  foregår  sådan her

 Ingen hurtige beslutninger, der ender med at koste unødig spildtid. 

Result at

2 // Påpladslægningen
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3 //

På de fleste lagre vælger man at starte med 
fast e lokat ioner . Det gør det nemmere for alle 
på lageret at huske, hvor varerne er placeret. 
Derudover kan forskellige varetyper have 
forskellig vægt, hvilket også har betydning for 
placeringen. De skal nemlig placeres rigtigt på 
plukkeslangen, så tungere varer plukkes først. 
Ellers bliver plukkeprocessen mindre effektiv. 
Problemet er, at denne grundlæggende måde 
at strukturere lageret på gør det sværere at 
udnytte pladsen optimalt, når aftrækket 
skifter over tid.

Problem

Forestil dig, at du kan operere 
med flere opfyldningsprincipper 
på forskellige områder af lageret, 
uden at det bliver komplekst for 
medarbejderne. Det kan du med 
et Warehouse Management 
System (WMS), der guider 
medarbejderne direkte på 
lageret.

Løsning

Hvis du vil sikre, at lagerpladsen 
hele tiden udnyttes optimalt, 
skal du undgå halvtomme 
lokationer, samt at varer er 
uhensigtsmæssigt placeret i 
forhold til, hvor ofte de skal 
håndteres. Det er svært at 
undgå med faste lokationer, der 
ikke tilpasser sig skift i 
aftrækket. I hvert fald kræver 
det en ekstraordinær indsats, 
overskud af tid og et stort 
overblik. 

Konsekvens

Opfyldningen
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- WMS inddeler lageret i områder med forskellige varetyper.

- Indenfor hvert område er der dynamiske lokationer.

- WMS definerer et job af varer, der kan påfyldes de forskellige 

lokationer.

- Medarbejderen får tildelt det aktuelle job.

- Han følger guiden i WMS.

- Lagerpladsen bliver nu udnyttet optimalt i overensstemmelse 

med de aftalte opfyldningsprincipper.

Det  foregår  sådan her

Høj fyldningsgrad kombineret med en effektiv plukkeslange.

Result at

3 // Opfyldningen
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4 //

Når af t rækket  sk if t er  hen over året, vil de 
optimale lokationer for varerne også skifte. De mest 
omsættelige varer skal altid placeres det mest 
hensigtsmæssige sted, men det kan sjældent betale 
sig at begynde at omstrukturere på en stor del af 
lageret midt i den daglige drift. Mange vælger derfor 
den løsning at indlagre de varer, der aktuelt 
omsætter mest, på de mest tilgængelige lokationer 
og lade de oprindelige lokationer løbe tør. Men det 
betyder, at der for en periode bliver brugt flere 
lokationer og mere plads på lageret, der
kan øge risikoen for, at fyldningsgraden
falder - samtidigt med, at du langsomt
mister overblikket. 

Problem

Forestil dig, at den omstrukturering 
løbende er indarbejdet i driften og 
sker helt uden, at medarbejderne 
bemærker det. Det kan lade sig gøre 
med et Warehouse Management 
System (WMS), der understøtter 
arbejdsgangene på lageret.

Løsning

Hvis du vil øge effektiviteten, er 
der brug for at omstrukturere, 
når aftrækket skifter, men helst 
uden at det øger den interne 
transporttid på lageret og 
dermed får store konsekvenser 
andre steder i logistikken.

Konsekvens

Om flyt ningen
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- WMS giver den logistikansvarlige et komplet overblik over 

varernes placering på lageret.

- Han har nu mulighed for at oprette flyttejobs med det formål 

at trimme lageret.

- WMS sikrer, at de job tildeles medarbejderne på et tidspunkt, 

hvor det passer ind i aktivitetsniveauet og bemandingen.

- Når medarbejderen får tildelt det aktuelle job, følger han 

guiden i WMS.

- Omflytningen sker nu som en integreret del af den daglige 

drift.

Det  foregår  sådan her

Bevarer en høj fyldningsgrad samtidigt med en øget effektivitet i 

plukkeslangen. 

Result at

4 // Om flyt ningen
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5 //

Når medarbejderen skal plukke varer, er det kritisk, 
hvis varen ikke er  på den plads, medarbejderen 
regner med. Det sker desværre alt for ofte, og 
derfor er det også et velkendt problem, at 50 % af 
medarbejderens tid går med at transportere sig 
rundt på lageret fra lokation til lokation.

Problem

Forestil dig, at medarbejderen 
ikke behøver at huske eller gætte 
sig til, hvor varen er, men at han 
altid guides det rigtige sted hen 
at plukke, og at lokationen aldrig 
er tom, eller varerne reserverede 
- for så var plukkejobbet slet ikke 
sat i gang. Det kan lade sig gøre 
med et Warehouse Management 
System (WMS), der opererer på 
lageret direkte sammen med 
medarbejderne.

Løsning

Hvis du vil øge effektiviteten, 
skal du optimere plukkeslangen. 
En ineffektiv plukkeslange har 
den konsekvens, at den enkelte 
medarbejder ikke kan plukke 
det optimale antal linjer pr. time 
- og det er en direkte barriere 
for vækst. 

Konsekvens

Ordrepluk

14



- WMS fortæller medarbejderen præcist, hvor varen befinder 

sig.

- Medarbejderen får at vide hvor mange, han skal plukke.

- Medarbejderen får også at vide, hvor han skal gå hen 

bagefter.

- WMS opdaterer i realtid (live) hvilke beholdninger, der er 

disponible pr. ordre, så medarbejderne aldrig oplever at 

komme til en tom lokation, heller ikke selvom der er mange 

ordrer, der plukkes på samme tid.

Det  foregår  sådan her

Ingen spildtid i forbindelse med plukkejobs, konstant overblik over 

beholdningen.

Result at

5 // Ordrepluk
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6 //

Når det skal gå rigtig stærkt i forsendelsen, bliver 
det nogle gange en udfordring at få de rigtige varer 
med på lastbilen - og så sker der fejl. Fejl resulterer 
ikke bare i utilfredse kunder, men også i 
ekstraarbejde. For nu skal der bruges ekstra tid på 
at finde de manglende varer, der skulle have været 
med. Det koster direkte på bundlinjen.

Problem

Forestil dig, at du hver dag har et 
enkelt og komplet overblik over 
de forsendelser, der skal ud. Helt 
ned på beholdninger, paller og 
varer. Det kan du få med et 
Warehouse Management System 
(WMS), der opererer på lageret 
sammen med dig og 
medarbejderne.

Løsning

Hvis du vil effektivisere 
forsendelsen, skal antallet af 
fejlleverancer nedbringes. Fejl i 
forsendelsen skaber spildtid, 
dels med at spore hvilke varer, 
der er gået med ud, og hvilke, 
der ikke er kommet med. Det 
giver utilfredse kunder, og 
utilfredse kunder resulterer i 
utilfredse kolleger i 
salgsafdelingen og ledelsen. 

Konsekvens

Forsendelse
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- WMS tildeler medarbejderne aktuelle plukkejobs ud fra 

forsendelsesordren.

- Medarbejderne får at vide hvor mange varer, de skal plukke.

- De får også at vide, hvor de skal samle varerne til forsendelse.

- WMS giver dig konstant overblik over, om varer, der skal af 

sted, er blevet plukket og klar til forsendelse.

- Du kan i en enkelt arbejdsgang registrere, at varerne nu er 

flyttet ud på lastbilen.

Det  foregår  sådan her

Effektiv forsendelse med færre fejl. 

Result at

6 // Forsendelse
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Vi skal have indført en bedre registrering med 

skannere i varemodtagelsen

Vi skal undgå at sætte paller og varer i gangene, 

selvom der er tra
vlt

Vi har svært ved at styre den løbende opfyldning

 uden faste lokationer

Vi kan vinde tid ved at flytte nogle varer til 
andre

 lokationer, når aftræ
kket skifter

Vi kan spare meget tid
, hvis vi ikke skal gå forgæves

 til fo
rkerte eller tomme lokationer

Vi kan yde en bedre kundeservice, hvis vi kan undgå

 fejl i fo
rsendelsen

Vi har brug for en måde at få et bedre overblik

  

HVOR MANGE

kan du genkende?






