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Logistikchefer er under stort pres i dag. Det kan 
jeg tydeligt mærke, når jeg besøger forskellige 
lagerlokationer i Danmark og udlandet. For 
logistik er blevet en konkurrencekraft, og alt, der 
kan effektivisere og nedbringe tidsforbruget 
gennem hele supply chain, bliver undersøgt med 
lup.

I den forbindelse er  robot t eknologi blevet  det  
nye svar  på spørgsm ålet : Hvordan nedbr inger  
vi fej l  og om kost ninger  på lageret  og øger  
hast igheden og ef fek t ivit et en? 

Jeg kalder det ?Amazon-effekten?. 

På konferencer verden over hører vi, hvordan den 
store ecommerce-gigant har transformeret 
branchen. Ikke bare med sin konstante innovation 
af supply chain, men i høj grad også med sin 
avancerede robotteknologiske tilgang til 
lagerstyring. Det tvinger os til at kigge med 
fornyede øjne på vores eget setup 
- for ?Amazon kommer!?, og konkurrencen bliver 
kun hårdere.

Førerløse AGV, selvkørende hyldereoler, droner, 
robotter...

Som et eksprestog suser automatisering gennem 
landskabet i disse dage. Virksomheder står på 
perronen og skal beslutte: Er det nu, vi springer 
på? 

Hvis ikke, kører det så forbi os med alle vores 
konkurrenter ombord?

Ulr ik  Gavlshøj Pet ersen
Direktør og ejer, Axacon
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Her får du mit råd med på vejen: 

Stop op. Pust ud.

Automatiseringsrejsen indebærer en lang række 
automatiseringer af forskellige opgaver på 
lageret. Ved at tage dem i den rigtige rækkefølge, 
undgår du forhastede beslutninger, der kan gøre 
din rejse ubehagelig.

Hos Axacon ser vi automatiseringsrejsen 
bestående af 3 grundtrin. Hvert trin forbereder 
dig på udfordringerne i det næste.

Det er naturligvis lidt forsimplet, men det giver 
dig et værktøj til at skabe overblik.

Så giv plads til inspiration og refleksion, mens 
du tager turen trin-for-trin på de næste sider.

God rejse!

Det  m ener  vi m ed aut om at iser ing

Vi skelner mellem 2 forskellige former for automatisering.

Procesaut om at iser ing, hvor man fjerner behovet for menneskelig 

involvering i dele af en proces eller i et lagerflow ved hjælp af 

software.

Mekanisk  aut om at iser ing, hvor man indfører lagerautomater eller 

robotter, som kan automatisere de fysiske rammer på lageret.



OM

Axacon

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

Vi leverer avancerede løsninger til virksomheder, hvor den interne logistik er 

afgørende for konkurrenceevnen. Alle vores løsninger er baseret på vores stærkt 

konfigurerbar software udviklet i tæt samarbejde med vores kunder - 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.

Se mere på www.axacon.dk.

VORES

kunder
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http://www.axacon.dk


Henning Mejlholm,
Logistikchef, Klokkerholm Karosseridele

"
Vi har  f ra st ar t en oplevet  et  r igt ig godt  
lagerst yr ingssyst em , som  hjalp os m ed at  
få st yr  på alle varer  og processer , sam t  gav 
os en række ef fek t ivit et sfordele.



Aut om at iser ingsrejsen  
TRIN-FOR-TRIN
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For nogle starter automatiseringsrejsen med erhvervelse af 

fuldautomatisk robotudstyr til lageret. Eksempelvis AGV 

(automated guided vehicles) eller lagerautomater. 

Spørger du os, er det ikke det rette sted at starte. 

Forud ligger nemlig nogle essentielle erfaringer, I bør tage med 

for at lykkes fuldt ud med automatiseringen. For at sikre, at I får 

det fulde udbytte af jeres investering. 

I kan sagt ens lykkes m ed at  im plem ent ere fu ldaut om at isk  

robot udst yr , m en at  skabe et  sam m enhængende f low  

gennem  hele lageret  k ræver  en t r in-for -t r in t i lgang. 

Den vigtigste opgave er at få mennesker og maskiner til at 

arbejde sammen. Kun på den måde opnår I det fulde 

effektiviseringspotentiale og har et solidt grundlag at bygge 

videre på.

Vi har inddelt automatiseringsrejsen i 3 grundtrin:

- Trin 1: Procesoptimering

- Trin 2: Digitalisering og procesautomatisering

- Trin 3: Fysisk automatisering
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St ar t  rejsen her



1 //

Hvis den daglige drift i dag foregår med mange papirbaserede 

og manuelle dataindsamlingsprocesser, befinder I jer på trin 1 i 

automatiseringsrejsen. 

Kendet egn

Når I begynder at opleve en eller flere af følgende 

udfordringer, opstår behovet for at tage næste skridt i 

automatiseringsrejsen (Trin 2: Digitalisering og 

procesautomatisering):

- I kan ikke få real-time indblik i lagerbeholdningen. 

Det gør det svært at reagere på forecasts og undgå 

at løbe tør for varer eller opbygge et lager af ?døde 

varer?.

- Der er høj risiko for, at der opstår menneskelige fejl 

under processerne. Måske oplever I for mange 

fejlleverancer og returvarer, og salgsafdelingen 

melder om utilfredse kunder.

- Der er ikke fuld kontrol med varedokumentationen 

gennem supply chain. Det gør det umuligt at spore 

en bestemt vare og finde ud af, hvad der er sket 

med den.

- Manglende data og historik gør også, at det er 

svært at optimere på lagerprocesserne, for I ved 

ikke præcist, hvor fejl og forsinkelser opstår.

- I oplever i stigende grad, at det er svært at skalere 

jeres processer. Måske skal I snart håndtere et 

større varesortiment eller dag-til-dag leveringer.

Udfordr inger

Procesopt im er ing
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Det værste, I kan gøre, er at automatisere processer, der er 

uhensigtsmæssige eller ved nærmere undersøgelse viser sig at være 

overflødige. For det resulterer blot i, at I automatiserer det spild, I 

allerede ?lider under?. Derfor skal I, inden I investerer i 

robotteknologi, kigge jeres manuelle processer efter i sømmene.

Med andre ord: 

I skal kende det aktuelle lagerflow og beskrive arbejdsprocesserne i 

hvert område i detaljer. 

Det  skal I arbejde m ed for  at  kom m e t i l  næst e t r in

Tegn et layout af lageret og beskriv, hvordan varer håndteres 

gennem lageret.

Hvordan f lyder  varerne igennem  lageret ?

1 // Procesopt im er ing
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Modellen her er en simplificering af de områder, varerne typisk kommer igennem på lageret



Vær især opmærksom på:

- Hvor der i flowet er processer, som håndteres manuelt.

- Hvor der i flowet er processer, som styres ved hjælp af papir.

- Hvor der i flowet er processer, som defineres af medarbejdernes erfaring.

- Hvor der i flowet er processer, som giver mulighed for fejl.

Det er disse processer, som er en grundlæggende del af Axacon-modellen, I skal 

starte med at trimme for at kunne gå videre til trin 2.

Det  skal I arbejde m ed for  at  kom m e t i l  næst e t r in

1 // Procesopt im er ing
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Axacon  WMS
AVANCEREDE STANDARDLØSNINGER TIL DIT LAGER

ENTERPRISEBASIC ADVANCED

Solid løsning, du kan bygge 
videre på

En løsning t i l  jer  m ed 
branchespecif ikke behov

En k raf t fu ld løsning for  st ør re 
virksom heder

Se mere på axacon.dk.

Med procesoptimering bliver I skarpe på jeres manuelle processer, får 

dem trimmet, får skabt flow og elimineret eksisterende flaskehalse og 

andre problematikker, som automatisering i sig selv ikke løser. Nu kan 

I implementere en software til at håndtere de mange gentagne, 

procesorienterede opgaver, hvor der er risiko for at lave fejl. Dét er 

første skridt mod den egentlige automatisering.

Klar  t i l  næst e skr idt

http://axacon.dk


2 //

Hvis I har optimeret alle processer på det manuelle lager og 

måske endda sat strøm til enkelte af dem gennem investering i 

it-systemer og software, befinder I jer på trin 2 i 

automatiseringsrejsen.

Kendet egn

Når I begynder at opleve en eller flere af følgende 

udfordringer, opstår behovet for at tage næste skridt i 

automatiseringsrejsen (Trin 3: Fysisk automatisering):

- Der er pladsmangel, og en ny procesoptimering 

vil ikke kunne løse problemet. I har brug for at 

udnytte pladsen bedre i højden uden at gå på 

kompromis med sikkerheden.

- Der er arbejdsopgaver, som det ikke er 

nødvendigt, at en medarbejder håndterer. Det 

kunne være at flytte varer fra A til B internt i 

lagerhallen. Ved at lade en robot overtage, kan 

medarbejdere frigives til andre mere komplekse 

opgaver.

- I oplever, at det er svært at skalere jeres 

processer på grund af ændrede pluk- og 

distributionsmønstre. Det får jer til at overveje at 

automatisere med robotter.

Udfordr inger

Digit al iser ing og 
procesaut om at iser ing
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Nu er det tid til at kigge jeres digitale processer efter i sømmene. For 

under digitaliseringen af lageret ser vi ofte, at et af disse tre 

udfordrende scenarier står i vejen for automatisering:

- I har samlet for mange funktioner i ét system hos én 

leverandør, og nu har I ramt muren for udvidelser. Enten fordi 

systemet ikke kan understøtte udvidelserne længere, eller 

fordi omkostningerne ved at udvide systemet er alt for store.

- I har fordelt funktionerne på flere it-systemer med flere 

leverandører, men systemerne taler ikke sammen og kan ikke 

integrere med hinanden. Data flyder derfor ikke let mellem 

systemerne eller fra systemerne ud til lageret og tilbage igen.

- I har lagt jeres logistikprocesser i det forkerte system, som 

ikke er procesunderstøttende.

Det værste, I kan gøre nu, er at investere i fuldautomatisk udstyr og 

robotteknologi. For I risikerer, at det vil køre som et ?stand-alone 

system? og aldrig blive en integreret del af det samlede flow på 

lageret. Og dét koster på effektiviteten.

Samtidigt befinder I jer nu på et kritisk og meget afgørende sted på 

automatiseringsrejsen, hvor I skal finde den rigtige kombination af 

samarbejde mellem mennesker og maskiner. For nogle mekaniske 

automatiseringer kan faktisk nedsætte fleksibiliteten og 

effektiviteten, og dem skal I undgå.

Det  skal I arbejde m ed for  at  kom m e t i l  næst e t r in

2 // Digit al iser ing
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Digitaliseringsstadiet er hele fundamentet for at skabe fleksible og 

hurtige processer på lageret. Med digitalisering bliver I skarpe på jeres 

stamdata, og på hvordan data skal flyde mellem systemer og fra 

systemer ud til lageret, hvor de kan blive oversat til konkrete 

handlinger, som både mennesker og robotter kan arbejde efter. Dét 

er andet skridt mod den egentlige automatisering.

Klar  t i l  næst e skr idt ?



3 //

Hvis I planlægger og styrer al intern logistik gennem it-systemer 

og software og måske allerede har investeret i det første 

fuldautomatiske robotudstyr, befinder I jer på trin 3 i 

automatiseringsrejsen.

Kendet egn

På dette stadie er der også udfordringer. 

- I vil opleve, at der er logistiske processer, som 

robotterne ikke forstår at manøvrere i, men som 

i stedet kræver et menneske, der kan tage 

stilling. Det, der i teorien burde være mere 

effektivt at sætte robotten til, viser sig at være 

forkert.

- I vil opleve, at robotter kan gå i stykker, og der 

ligger en selvstændig driftsopgave i at 

vedligeholde dem. Ikke kun teknisk. Hvis 

robotten pludselig står stille, kan den bremse 

hele eller dele af logistikken. Og det bremser 

forretningen.

- Jeres forretning ændrer sig hele tiden. Det stiller 

også hele tiden nye krav til logistikken og den 

automatisering, I allerede har fået op at køre. Et 

konkret eksempel er, at I pludselig oplever 

fyldningsgraden stiger med de forkerte varer. 

Det betyder, at robotten ikke kan yde den 

planlagte effektivitet længere.

Udfordr inger

Aut om at iser ing
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Robotteknologien er i rivende udvikling, men der vil fortsat stadig 

være behov for at skabe samspil mellem mennesker og teknologi på 

lageret. For at det samspil bliver en succes, kræver det en konstant 

styring af de daglige processer. Det handler ikke kun om at styre den 

enkelte robot, men logistikken som helhed.

Det  skal I arbejde m ed for  at  kom m e t i l  næst e t r in

3 // Aut om at iser ing
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Axacon WMS (Warehouse Managem ent  Syst em )
- er  også et  WCS (Warehouse Cont rol Syst em )

Se mere på axacon.dk.

Logistikstyring er fundamentet i Axacon WMS. Om det er styring af 

mennesker eller robotter er derfor underordnet. Begge dele indgår i 

logistikken. Grundlæggende hjælper vi vores kunder med at styre, 

simplificere og dokumentere alt logistik og alle processer på lageret. 

Uanset om de udføres af mennesker eller maskiner. 

http://axacon.dk
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Rejsen er  ikke ensret t et

Lagerautomatisering er komplekst. Hvert grundtrin indeholder en 

stor kompleksitet - og det er naturligvis ikke en rejse uden 

tilbageblik. 

For selvom hvert trin forbereder dig til udfordringerne i det næste, 

giver de også anledning til at kigge tilbage. Procesoptimering og 

digitalisering sker kontinuerligt gennem hele automatiseringsrejsen 

i takt med, at jeres forretning og rammerne forandrer sig.



LAD OS

t age rejsen sam m en!

Hvert trin i automatiseringsrejsen er komplekst at gennemføre og for mange 
virksomheder helt uoverskueligt at eksekvere. Hos Axacon har vi specialisterne, 
der kan gøre det, og mere end 20 års erfaring med det.

Lad mig vise jer, hvordan vi kan tage hånd om jeres 
automatiseringsrejse trin-for-trin. 

Kontakt mig på:

Telefon  +45 8145 5050
Em ail up@axacon.dk 

Løsningen best år  af

- En logist ikst yr ingsdel med mulighed for let at konfigurere 

de logistiske processer, som skal styres og automatiseres i 

lagerlogistikken.

- En lager job del, som effektivt prioriterer og styrer 

medarbejderne og de jobs, der skal udføres. Det vil straks 

minimere spildtid i logistikken.

- En m anagem ent  del, der giver et præcist billede af, hvad 

der er sket, og hvad der skal gøres på lageret, så driftschefen 

kan træffe kvalificerede beslutninger.

Hur t ig at  im plem ent ere, så I får de nødvendige erfaringer.

Nem  at  skalere i takt med, at jeres behov vokser.

Tr in-for -t r in im plem ent er ing i stedet for alt-i-ét projekt.

AXACON
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WMS

Ulr ik  Gavlshøj Pet ersen
Direktør og ejer, Axacon
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