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Hos Apport har vi længe holdt på, at logi-

stikken er fremtidens kampplads for danske 

virksomheder. 

I en global konkurrencesituation er der altid 

nogen, der kan gøre det billigere, og kvalitet er 

heller ikke noget, vi har patent på. Logistik er 

derimod et område, der mange steder kan op-

timeres betragteligt, og den kan blive et vigtigt 

våben i kampen om nutidens forbrugere med 

krav om individualiseret og hurtig betjening.

Et af de store skridt i den rigtige retning er 

digitalisering af manuelle arbejdsgange på 

lageret, og det skridt har en del lagre allerede 

taget ved at investere i WMS-systemer. 

Men selvom systemerne opsamler en masse 

brugbar data, drives mange lagre stadig ud fra 

vane og mavefornemmelse.

Det har ganske enkelt været for svært at om-

sætte data til brugbar viden på lageret, 

og det har stået i vejen for store optimeringer. 

Det er grunden til, at vi sammen med nogle af 

Danmarks førende data-eksperter har udvik-

let et moderne business intelligence-modul til 

lageret: Apport BI.

Med Apport BI bliver det nemt at forvandle 

uoverskuelige datamængder til bedre beslut-

ninger på lageret – både i forhold til den dagli-

ge drift og de større linjer. Det vil kunne løfte 

lageret fra blot at være en fast udgiftspost til 

at blive et strategisk vigtigt aktiv.

I dette whitepaper vil vi give et indblik i, 

hvordan moderne business intelligence kon-

kret kan skabe optimeringer på et lager. God 

læselyst.

Jakob Krogh

Direktør i Apport

Apport BI skal gøre 
lageret til et strategisk 
vigtigt aktiv
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”Lager og logistik er jo et område, hvor der 

bliver genereret meget data. Digitaliseringen er 

slået igennem her - der bliver brugt teknologier 

som pick-by-voice, og der bliver samlet en mas-

se data op i WMS-systemerne. Indtil videre er 

de her data mest blevet brugt på operationelt 

niveau til at effektivisere nogle arbejdsgange, 

og det er jo værdifuldt i sig selv, men der ligger 

et stort uforløst potentiale i at begynde at bru-

ge det på taktisk og strategisk niveau,” vurde-

rer Jens-Jacob Aarup, CEO i Inspari, som er et 

af landets førende business intelligence-huse.

Inspari har været Apports samarbejdspartner 

på udviklingen af Apport BI, som basalt set har 

til formål at hjælpe virksomheder med at træf-

fe bedre beslutninger i forhold til deres lager. 

Lageret har indtil videre været et noget under-

prioriteret område i mange virksomheder, når 

det handler om at gøre brug af business intel-

ligence-løsninger, men der er ifølge Jens-Jacob 

Aarup meget at hente.

Data er det nye guld. I hvert fald har mange virksomheder 

fået øjnene op for, at brugen af data kan optimere forretningen 

og åbne for hidtil usete muligheder. I den sammenhæng er 

lageret relativt uopdyrket land, selvom der er mulighed for 

at høste store gevinster. 

”Der ligger et stort uforløst 
potentiale i lagerets data”
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”Ofte ser vi, at virksomheder starter med at 

fokusere på salg, finans og indkøb, og så kom-

mer turen måske til lager og logistik derefter. 

Men faktisk giver det jo god mening at kigge på 

lageret, fordi det ofte er et meget omkostnings- 

tungt område, hvor selv små justeringer kan 

betyde store besparelser. Og den krone, du kan 

spare her, tæller jo lige så meget på bundlinjen, 

som den, du kan skabe gennem øget omsæt-

ning,” siger Jens-Jacob Aarup.

Apport BI er det, Jens-Jacob Aarup kalder 

moderne business intelligence. Her er det ikke 

alene et spørgsmål om at analysere historiske 

data og trække indsigt ud af dem, men også om 

at bruge data til at lave forudsigelser. 

Han er enig i, at logistikken bliver et afgørende 

konkurrenceparameter i fremtiden, fordi en 

virkelig effektiv logistik virker på to vigtige 

områder: Det reducerer omkostninger og øger 

kundetilfredsheden.

”Dem, der bliver seje til logistik vinder marke-

det. Det tydeligste eksempel er vel Amazon. 

De sælger alt, men i bund og grund er de en 

logistikvirksomhed, og de er virkelig gode til 

det, de gør.”

”Jeg plejer at sige, at der 
er 3 niveauer i business 
intelligence. Det handler 
om at forstå fortiden, be-
skrive nutiden og forudsi-
ge fremtiden. Apport BI er 
et eksempel på en løsning, 
der kan lave forudsigelser, 
som man kan bruge til at 
træffe gode beslutninger 
i tide,” siger Jens-Jacob 
Aarup.
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En af de vigtigste fordele er brugervenlig- 

heden. Apport BI er baseret på det markeds- 

ledende værktøj Tableau, som er kendt for 

netop stor brugervenlighed. 

I modsætning til almindelige rapporterings-

moduler kan systemet levere færdige, opera-

tivt brugbare analyser, uden at man selv skal 

arbejde med tallene. Derudover kan brugeren 

selv klikke sig rundt i tallene og finde frem til 

de bagvedliggende årsager.

Løsningen er skabt i samarbejde med 5 af  

Apports kunder, og derfor er løsningen bygget 

op omkring den virkelighed og de udfordringer, 

der findes på et moderne lager.

Apport BI er et modul til Apport WMS, 

som gør det muligt at analysere alle de data, 

som WMS-systemet samler op hver dag. 

Hvordan fungerer
Apport BI?

Hvad er moderne business intelligence?

Traditionelt har business intelligence væ-

ret tilbageskuende og handlet om at analy-

sere egne historiske data for at få indsigt og 

træffe bedre beslutninger fremadrettet.

Moderne business intelligence er derud-

over karakteriseret ved 3 ting:

• Det kan bruges ”predictive”  

– altså til at forudsige hændelser

• Det baserer sig på mange forskellige 

datakilder og datatyper

• Det er i udpræget grad self-service,  

så brugeren let kan klikke sig frem til 

detaljeret viden
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Brian Quistgaard, Bent Brandt

Her vil vi fremhæve 3 nøglefunktioner:

Apport BI giver dig mulighed for at analysere 

lageret på kryds og tværs og finde frem til 

sammenhænge, som hidtil har været umulige at se. 

Det er i virkeligheden kun fantasien, der sætter 

grænser for de analyser man kan lave. 

Hvad kan man 
med Apport BI?

Omkostningsanalyse

Live-status på lageret

Ledelsesrapportering

1.

2.

3.
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Den kan bruges til at få faktuelle svar 
på en række interessante spørgsmål: 

Hvilke kunder er ”dyrest”? Er der kun-

der, som har så specielle krav til levering, at 

omkostningen på lageret udhuler den margin, 

I har på kunden? Samme analyse kan laves på 

leverandører. 

Hvordan performer medarbejderne? 

Ikke bare på overordnet niveau, men på kon-

krete lagerområder eller varekategorier. Det 

kan give anledning til at flytte rundt på res-

sourcer, så alle kan gøre det, de er bedst til.

Hvilke varer har høj frekvens, men en 
for lang pluktid? Det giver et klart syn på, 

hvordan lokationerne med fordel kan ændres.

Hvad kostede den seneste salgskam-
pagne på lageret? Var den reelt en god eller 

dårlig forretning, når man også tager lagerom-

kostningen med i betragtning?

Omkostningsanalysen kan i det hele taget give 

et detaljeret og nuanceret svar på et spørgsmål, 

som de fleste virksomheder i dag kun kan sva-

re overordnet på: Hvad koster din logistik dig?

Omkostningsanalysen kan laves 

på alle parametre – kunde, leverandør, 

medarbejder, varegruppe, varenummer osv.

Omkostningsanalyse

1.
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Systemet estimerer et helt konkret sluttids-

punkt for dagens opgaver baseret på en række 

faktorer:

• De ordrer, som pt. er kendt

• Historikken for indkommende ordrer på 

sammenlignelige dage – eksempelvis de 4 

foregående mandage

• Effektiviteten hos de medarbejdere, som er 

på arbejde

Systemet kan på den baggrund forudsige, at ét 

lagerområde eksempelvis vil være færdigt en 

time før fyraften, mens et andet område først 

vil være færdigt en halv time efter. Med den 

viden kan man flytte ressourcer rundt i god 

tid og sikre, at dagens mål nås på en rolig og 

kontrolleret måde.

Apport BI kan løbende give den 

lageransvarlige en status på, om dagens 

arbejde er på sporet, eller om der er 

områder, der er bagud.

Live-status på lageret

2.
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WMS-systemernes rapporteringsværktøjer kan 

ikke altid levere det billede, man ønsker at give, 

og derfor har nogle lager- og logistikansvar- 

lige skullet trække data ud og bearbejde dem  

i Excel, inden de kunne rapportere til ledelsen.

I Apport BI kan ledelsesrapporteringer auto-

matiseres, så bestemte personer med faste 

intervaller får tilsendt ledelsesrapporter med 

lige præcis den information, som er interessant 

for dem. 

Ledelsesrapportering på lagerets 

tilstand har tidligere været en 

tidskrævende opgave.

Ledelsesrapportering

3.
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Coolshop konkurrerer med både danske og udenlandske web-

shops, og det kræver konstant optimering af logistikken at holde 

sig forrest i det løb. Med Apport BI kan Coolshop se og reagere på 

sammenhænge, som tidligere har været skjult.

Coolshop analyserer lageret med Apport BI:

 Vi skal vinde på dygtighed

Med 50.000 varenumre og et produktsorti-

ment, der spænder fra en trampolin til en 

neglelak, står Coolshop med et stort og ganske 

komplekst lager. Læg dertil, at kundernes tål-

modighed er ultrakort, og så har du en særde-

les krævende logistikopgave.

”Konkurrencen i både Danmark og på vores 

andre markeder er bare kæmpestor, og vi kon-

kurrerer jo også med udenlandske virksom- 

heder med lavere lønninger, så vi skal holde 

alle omkostninger nede. Det er dygtighed, vi 

skal vinde på, og det handler om at kunne opti-

mere hele tiden,” siger Kristian Søgaard, som er 

General Manager ved Coolshop. 

Analyser på et helt andet niveau
Coolshop har været med til at udvikle Apport 

BI, og Kristian Søgaard vurderer, at Coolshop 

får markant bedre muligheder for at lave de 

forretningskritiske optimeringer.

”Vi har jo kunnet trække nogle rapporter tidli-

gere, men vi syntes ikke, at vi kunne analysere 
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nok på det grundlag. Vi kunne eksempelvis 

se, at én plukker i snit brugte et minut på et 

pluk, mens en anden brugte halvandet, men vi 

kunne ikke se hvorfor. I Apport BI kan vi kigge 

dybt ned og finde forklaringer. Det kan være, 

at en medarbejder er langsommere end  

gennemsnittet på en bestemt type pluk, men 

hurtig et andet sted på lageret. Med den viden 

kan vi placere folk, så de bliver sat til at gøre 

det, de er bedst til. Vores analyser kommer 

op på et helt andet niveau,” fortæller Kristian 

Søgaard.  

Kan udregne håndteringspris  
for alle varer
Når Coolshop prissætter deres varer har de 

traditionelt taget udgangspunkt i tre faktorer 

– kostprisen, udgifter til markedsføring og 

fragtprisen. Med Apport BI bliver det pludselig 

muligt at tage højde for endnu en faktor, nem-

lig den konkrete håndteringspris på lageret.

”Der er jo forskel på, om man skal håndtere et 

computerspil eller en trampolin, men det har 

vi ikke kunnet få tal på før. Nu kan vi tage en 

konkret vare og se, hvad dens håndteringspris 

er. Det betyder, at vi kan se, om der er varer, 

vi bruger for meget tid på. I givet fald kan det 

betyde, at prisen skal op, hvis det fortsat skal 

give mening at sælge varen. Det kan også være, 

at vi bruger for meget tid, fordi varen er place-

ret uhensigtsmæssigt på lageret, og så kan vi 

justere på det,” siger Kristian Søgaard. 

Ingen varer må ligge over til næste dag
Leveringshastighed er et afgørende konkur-

renceparameter for Coolshop.

”Vi lever jo af, at vi kan levere hurtigt. Varerne 

skal plukkes den dag, ordrerne kommer ind - 

det dur ikke, at der er noget, der ligger over til 

næste dag,” siger Kristian Søgaard.

Derfor ser han også muligheden for få vist  

”real time” status for lageret som en vigtig 

funktionalitet i Apport BI.

”Systemet viser os, hvornår vi helt præcist vil 

være færdige med dagens opgaver - baseret 

på både de ordrer, der ligger i systemet, og på 

data fra sammenlignelige dage, samt på de 

medarbejdere, der er på arbejde. Vi skal være 

færdige kl. 18, så hvis systemet fortæller os, at 

vi først er færdige med at plukke kl 18.15, så kan 

vi flytte folk ind til pluk. Og det er jo ikke, fordi 

folk skal piskes rundt. Tallet er baseret på med-

arbejdernes egne gennemsnitstider, så det er 

deres normale niveau, der bliver regnet ind. Vi 

undgår tværtimod, at der bliver for travlt, fordi 

vi kan reagere i tide,” siger Kristian Søgaard.

Bedre beslutninger baseret på fakta
Han fremhæver særligt tre områder, som er 

vigtige for Coolshop at kunne analysere på.

”Det er alfa og omega, at vi kan analysere detal-

jeret på vores produktivitet. Desuden giver det 

os en masse, at vi med Apport BI let kan få et 

billede af, hvor vi er på vej hen i forhold til  

vores målsætninger for lageret. Er vi på sporet, 

eller skal vi ændre noget? Sidst men ikke 

mindst handler det om optimering – også i 

forhold til varers placering. Ligger de rigtigt på 

lageret? Har vi plads nok? Er der nogle pro-

dukter, vi bruger for meget tid på? Når vi ved 

det, kan vi gøre noget ved det,” siger Kristian 

Søgaard og fortsætter:

”Hvor vi i gamle dage havde en fornemmelse 

for et eller andet, har vi nu nogle fakta. Beslut-

ningsprocessen bliver meget lettere, når vi kan 

basere den på korrekte og opdaterede fakta i 

stedet for nogle fornemmelser.” 

3 vigtige analyser for Coolshop

• Detaljeret analyse af 

 produktiviteten

• Klart billede af, om lagerets er på 

rette spor i forhold til målsætninger

• Optimering af blandt andet  

varers placering

Coolshop

En af Danmarks største webshops.

Over 50.000 varenumre. Driver også 

webshops i England, Sverige, Norge, 

Finland, Tyskland og Holland.
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Norske Culina arbejder konstant på at forbedre deres logistik, og 

med Apport BI har virksomheden fået et værktøj, som kan for-

bedre produktiviteten på helt nye måder.

Norske Culina

Forebygger flaskehalse på 
lageret med Apport BI 

”I vores branche handler det om at få varerne 

sendt hurtigt af sted. Derfor giver det os en 

stor fordel, at vi kan se, hvad status er hele 

tiden, og bruge det til at flytte vores ressourcer 

fra time til time, så vi kan øge vores produkti-

vitet,” fortæller Jonas Kortgaard, som er IT- og 

Logistikchef hos Culina, der er blandt Norges 

største leverandører af udstyr til storkøkkener.

Culina har været med til at udvikle business 

intelligence-modulet Apport BI, og virksom- 

heden er en af de første til at prøve det af i 

praksis. For Jonas Kortgaard og kollegerne 

byder det nye værktøj på en række fordele.

”Tidligere brugte vi meget tid på at indhente 

data, føre dem manuelt ind i Excel-ark og sidde 

og analysere på dem. Med Apport BI kan vi 

med det samme få en færdig, operativ analyse, 

som vi kan bruge i hverdagen til at blive mere 

produktive. Så det er et spørgsmål om både tid 

og kvalitet,” siger han.
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Nu kan lagerets flaskehalse 
forebygges
Jonas Kortgaard har stor fokus på at fjerne 

flaskehalse på lageret, hvilket Apport BI kan 

hjælpe med både i forhold til at lokalisere dem 

og give svar på, hvad flaskehalsene skyldes.

”Vi har jo også indtil nu haft et vist overblik 

over, hvor der opstår flaskehalse, men vi har 

eksempelvis ikke vidst, hvilke typer varer vi 

bruger uforholdsmæssigt lang tid på at be-

handle. Nu kan vi for det første nemt få tal på, 

om vi bruger lang tid på bestemte lokationer, 

og vi kan ikke mindst ’drill down’ og se, hvad 

årsagen er, så vi kan ændre det. Vi får altså ind-

blik i, hvilke aktiviteter der egentlig er omkost-

ningsdrivende på lageret, og hvor produktive vi 

er på de enkelte områder,” siger han. 

Historikken forudsiger fremtiden
Culina har stor fokus på produktivitet og på at 

sikre, at dagens ordrer kommer hurtigt af sted. 

Bestiller man inden kl. 12 hos Culina, bliver 

varer sendt af sted næste dag. 

En af nøglefunktionerne i Apport BI er, at 

lagerchefen kan få et konkret klokkeslet på, 

hvornår de enkelte områder på lageret vil være 

færdige med dagens arbejde. 

Den tid udregner systemet dels med afsæt i 

den kendte ordremængde på et givent tids-

punkt, og dels på baggrund af historiske data. 

Drejer det sig eksempelvis om en mandag, vil 

systemet trække på data fra tidligere mandage 

og udregne hvor mange ekstra ordrer, man må 

forvente, der dukker op. Desuden tages der 

højde for effektiviteten hos de konkrete med- 

arbejdere, som er på arbejde denne dag. 

Statusbilledet kan for eksempel vise, at de 

fleste områder vil være færdige i god tid, mens 

et enkelt hænger og enten ikke når dagens 

leverancemål eller får behov for en times over-

arbejde. Med den viden kan lagerchefen nemt 

flytte folk rundt på lageret, så man undgår 

panik før lukketid.

”Vores lagerchef får et helt 
andet overblik, som vil gøre 
det muligt at forebygge  
flaskehalse, før de opstår,” 
siger Jonas Kortgaard.

Jagten på højere produktivitet
IT- og Logistikchefen peger særligt på 3  

forretningskritiske analyser, som Culina  

bruger Apport BI til.

”For det første, at vi kan trække en her-og-nu 

status på aktiviteter på lageret og bruge det til 

at fordele vores ressourcer optimalt. For det 

andet, at vi kan lave en omkostningsanalyse på 

alle niveauer, også på de enkelte medarbejdere, 

så vi kan se, hvordan vi kan forbedre os. Og 

endelig kan vi enkelt lave ledelsesrapporte-

ring på, hvor effektivt vi udfører de forskellige 

funktioner på lageret. Alle tre analyser har det 

samme mål: At vi hele tiden arbejder på at blive 

mere produktive,” siger han. 

3 vigtige analyser for Culina

• Her-og-nu status på  

aktiviteter på lageret

• Omkostningsanalyse på alle  

niveauer, blandt andet  

medarbejderes effektivitet

• Ledelsesrapportering på effektivitet

Culina

• En af Norges største leverandører  

af udstyr til storkøkkener

• Hovedlager i Bærum nær Oslo 

• Over 7.000 produkter på lager



Lagerstyring med et 
menneskeligt ansigt
Apport har optimeret lagerlogistikken for virksomheder over 

hele Skandinavien siden 2000. Fundamentet er et stærkt WMS, 

men det er vores fokus på mennesker og forandringsprocesser, 

som gør forskellen.

Derfor er vores mantra:

People over systems.
Process over technology.
Results above all.

Vi er blandt markedets mest erfarne leveran-

dører og har over 70 WMS-installationer bag 

os. Typisk oplever vores kunder en effektivi-

sering på lageret på 25-40 procent, et markant 

fald i plukfejl og et forbedret arbejdsklima.

Apport Systems A/S

Sletten 20

DK-8543 Hornslet

(+45) 7244 9944
info@apportsystems.com


