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

ERP eller WMS? 
Sådan vælger du rigtigt
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Når en virksomhed beslutter sig for, at det er tid til at 

optimere lagerstyringen, melder der sig ofte et bestemt 

spørgsmål: Skal vi udbygge vores eksisterende ERP med et 

lagerstyringsmodul, eller skal vi i stedet vælge et dedikeret 

Warehouse Management System?

ERP eller WMS
Hvilken vej skal du gå? 

Den viden vil vi gerne give videre i denne guide. 
God læselyst.

Det er et afgørende 
spørgsmål af flere årsager. 

For det første er der tale om en stor investe-

ring. Uanset om man går den ene eller anden 

vej, er et lageroptimeringsprojekt en betrag-

telig investering, så beslutningen skal være 

rigtig. 

For det andet udstikker det rammerne for 

virksomhedens udvikling på logistikområdet 

de næste mange år. 

Og for det tredje er der tale om at vælge det 

primære arbejdsværktøj for alle lagermedar-

bejdere – og ikke bare det konkrete værktøj, 

men hele måden at arbejde på. 

Apport Systems er WMS-leverandør, så der er 

ingen tvivl om, at vi har en subjektiv holdning 

til spørgsmålet. 

Vi ved dog godt, at WMS ikke er det rigtige 

valg for alle virksomheder, og vores erfaring 

fra mere end 15 år og 70+ projekter har givet 

os stor indsigt i, hvilke spørgsmål man skal 

forholde sig til i beslutningsprocessen, og hvad 

der definerer, om ERP eller WMS er det rigtige 

valg.
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De vigtigste forskelle
Lad os starte med at se på, hvordan de to løs-

ninger egentligt adskiller sig fra hinanden:

Med et WMS-modul i jeres ERP har I samlet 

alt i et system med de fordele og ulemper, det 

giver. Et dedikeret WMS er et selvstændigt 

system, som skal integreres i ERP.

En ERP-løsning er transaktionsbaseret, fordi 

den er født i og skal passe ind i et økonomi-

system. Et WMS er procesbaseret, fordi det 

tager udgangspunkt i lageret og er bygget til at 

optimere logistikkæden.

Et dedikeret WMS har typisk flere funktiona-

liteter og giver flere muligheder end et ERP. 

Hvor ERP-løsningen generelt er reaktivt, giver 

et dedikeret WMS mulighed for at være proak-

tiv.

Et dedikeret WMS er også dyrere end en 

ERP-løsning, hvis man kigger isoleret på initia-

lomkostningen. 

 

Er jeres logistik et 
konkurrenceparameter?
Spørgsmålet om ERP vs. WMS kan på mange 

måder skæres ind til, om I kan nøjes med at 

sætte strøm til jeres eksisterende processer 

med en ERP-løsning, eller om I har brug for at 

optimere jeres lagerprocesser og få adgang til 

de muligheder, der ligger i et dedikeret WMS.

Skillelinjen mellem de to løsninger bliver 

blandt andet defineret af, om I betragter logi-

stik som et konkurrenceparameter eller et nød-

vendigt onde. Er jeres evne til at levere hurtigt, 

præcist og individuelt tilpasset afgørende for, 

om kunderne vælger jer til eller fra? Så peger 

det i retning af et dedikeret WMS. 

Hvis I derimod ikke er presset af konkurren-

ter eller kundekrav, og jeres lager er præget af 

relativt få og homogene varer og processer, er 

det sandsynligt, at en ERP-løsning vil være en 

tilstrækkelig investering.

Det helt afgørende element i forhold til at vurdere, om WMS eller 

ERP er det rigtige valg er også det mest banale. Det handler om 

behovsafklaring. Selv om det kan lyde som et banalt råd at tage 

udgangspunkt i behovet, er det ikke nødvendigvis let at gøre. Der 

er mange ting at tage højde for, når behovet skal afklares. 

Afklar jeres behov. 
Grundigere end du tror. 
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Hvad er vigtigst - pris 
eller funktionalitet?
Selve investeringsprisen kan også være en 

parameter i sig selv. Et dedikeret WMS vil 

generelt – når man kigger på købsprisen – være 

væsentligt dyrere end en ERP-løsning. Så hvis 

prisen i sig selv er afgørende, vil valget natur-

ligt falde på ERP-løsningen. 

Hvis I har mere fokus på, hvilken funktionali-

tet I har brug for, og I kigger langsigtet på, om 

den ekstra funktionalitet skaber værdi over 

tid– med en tilbagebetalingstid på eksempelvis 

9-24 måneder – og I har brug for en løsning, 

som kan skalere efter jeres behov, så peger det 

mere i retning af et dedikeret WMS. 

Hvor komplekst er jeres 
lager – nu og i fremtiden?
Den måske mest afgørende parameter i forhold 

til, om I har behov for et dedikeret WMS, er 

lagerets kompleksitet. Jo større kompleksitet, 

desto mere taler for, at et dedikeret WMS er 

den rigtige løsning.

Kompleksitet er defineret af en række forskel-

lige faktorer, som hver for sig kan gøre et lager 

komplekst, og som i forening øger kompleksi-

teten yderligere. 

Volumen er ikke nødvendigvis et udtryk for 

kompleksitet, men hvis I har mange varenum-

re og plukker mange ordrelinjer, vil der ofte 

være et stort effektiviseringspotentiale.

Afhængigheder på lageret medvirker til 

kompleksitet. Det kan eksempelvis være, fordi 

bestemte varer kun leveres til bestemte kun-

degrupper, at der er indbyrdes afhængigheder 

mellem varerne, eller I skal honorere kunde-

specifikke krav.

Automatisering i form af integration til lager-

automater, baneanlæg og lignende er i høj grad 

med til at øge kompleksiteten på lageret, og 

behov for denne type integration vil næsten 

altid være ensbetydende med et behov for 

dedikeret WMS.

Vurderingen af den eksisterende kompleksi-

tet er kun den ene side af mønten. Du er nødt 

til også at kigge på forretningsstrategien og 

vurdere, hvilke forandringer der kan være på 

vej, som kan øge kompleksiteten. Det kunne 

være en satsning på e-commerce, et ønske om 

at effektivisere gennem automatisering eller 

lignende. 

WMS

Er jeres evne til at levere hurtigt, 

præcist og individuelt tilpasset 

afgørende for, om kunderne 

vælger jer til eller fra? 

Så peger det i retning af et 

dedikeret WMS. 
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1. Er logistik en væsentlig del af virk-
somhedens strategi?

• Nej (1P)

• Det er vigtigt, men ikke afgørende (2P)

• Ja (3P)

2. Varierer jeres ordremængde over 
tid? (Her kan både være tale om 
variation henover dagen, ugen og 
sæsonen.) 

• Slet ikke (1P)

• Ja, men ikke voldsomt (2P)

• Ja, det varierer relativt meget (3P)

3. Bliver I mødt med specialkrav fra 
kundernes side om individuelt til-
passede leveringer?

• Slet ikke (1P)

• Ja, men i mindre grad (2P)

• Ja, helt afgjort (3P)

4. Hvor kompleks er jeres lagerlo-
gistik? (se evt. forrige kapitel for 
definition på kompleksitet)

• Slet ikke kompleks (1P)

• Lav grad af kompleksitet (2P)

• Mellem til høj grad af kompleksitet (3P)

Guide: 
7 vigtige spørgsmål, 
der afdækker jeres behov

Udfyld spørgeskemaet med de svar, der passer bedst på jeres 

situation. Tæl efterfølgende point sammen for at få et finger-

peg om, hvorvidt dit behov er en ERP-løsning eller et dedike-

ret WMS. 
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5. Har I behov for proaktiv ledelses-
information? (Her menes f.eks. 
muligheden for at trække data om 
ordrestatus, statistik over plukef-
fektivitet, indsigt i ressourcebehov 
og lignende)

• Slet ikke (1P)

• Ja, men det er ikke afgørende (2P)

• Ja, det er vigtigt for os (3P)

6. Hvad er vigtigst, når I vurderer ERP 
vs WMS – lav indkøbspris eller høj 
funktionalitet?

• Prisen er klart vigtigere end funktionalitet 

(1P)

• Den rette funktionalitet kan retfærdiggøre 

en højere pris (2P)

• Funktionalitet er klart vigtigere end pris 

(3P)

7. I hvor høj grad har I interne projekt-
leder-kompetencer, som kan sikre, 
at forandringerne i lagerstyringen 
bliver forankret i alle lag i virksom-
heden?

• Vi har kompetencerne til det og gode erfa-

ringer med det (1P)

• Vi får formentlig brug for ekstern hjælp til 

at sikre forankringen (2P)

• Vi har ikke de nødvendige kompetencer og 

har helt sikkert brug for ekstern hjælp (3P)

Tæl pointene sammen 
for de 7 spørgsmål 

7-11: 

Meget tyder på, at en 

ERP-løsning er det rigtige 

valg.

12-16: 

Du har på flere punkter 

indikeret behov, som 

bedst løses af et dedikeret 

WMS, så denne løsning 

bør overvejes nøje.

17-21: 

I har behov for et 

dedikeret WMS. 
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ERP eller WMS?
Få svaret i 5 konkrete
scenarier

Scenarie 1

Der skal sættes 
strøm til papirerne

Scenarie: En mindre virksomhed 

med en relativt enkel logistikkæde har 

besluttet sig for, at det er tid til at kom-

me af med de papirlister, som medar-

bejderne i dag bruger til at plukke med. 

Metoden er for administrativt tung og 

rummer for stor risiko for manuelle fejl. 

Virksomheden er ikke interesseret i at 

ændre på de processer, som lageret ar-

bejder efter. Den vil blot have sat strøm 

til de eksisterende processer for at 

opnå den umiddelbare effektivisering 

og højere kvalitet, som det kan give at 

digitalisere processen og bruge hånd-

terminaler til f.eks. at skanne varerne. 

Konklusion: ERP vil sandsynligvis 

være det rigtige valg.

Begrundelse: Virksomheden 

ønsker at gøre det samme som før, blot 

digitalt i stedet for med pen og papir. 

Den opgave kan både et WMS-modul i 

et ERP og et dedikeret WMS løse uden 

større problemer, og derfor berettiger 

behovet ikke den merudgift, der er for-

bundet med et dedikeret WMS.

Scenarie 2

Det skal først og 
fremmest være let

Scenarie: En virksomhed med et 

mellemstort lager, hvor lagerets be-

manding fordobles i højsæsonen, vil 

effektivisere sin interne logistik. Det er 

vigtigt for ledelsen at komme hurtigt 

i gang, og den vil hellere leve med de 

udfordringer, som de nuværende lager-

processer giver, med henblik på at høste 

en hurtig effektiviseringsgevinst, end 

den vil bruge de ekstra ressourcer, det 

kræver at optimere lagerets processer 

fuldstændigt. 

Konklusion: Det kunne være WMS, 

men en ERP-løsning er formentligt det 

rigtige valg.

Begrundelse: Virksomhedens logi-

stik har en kompleksitet og nogle ud-

fordringer, som peger i retning af WMS, 

men behovet for at komme hurtigt og 

let i gang overskygger den ekstra værdi, 

som et WMS ville kunne tilføre. 
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Scenarie 3

E-handel skaber 
nye behov

Scenarie: En mellemstor virksomhed 

- for eksempel en grossistvirksomhed - 

ønsker at kunne servicere sine kunder 

bedre og mere individuelt tilpasset, og 

de vil derfor gøre det muligt for kunder-

ne at bestille varer gennem en webs-

hop. Det betyder, at virksomheden skal 

kunne håndtere mere forskelligartede 

leveringer, og at kundernes forventnin-

ger til responstid stiger.   

Konklusion: Der er behov for et 

dedikeret WMS.

Begrundelse: E-handel øger lage-

rets kompleksitet betragteligt. Du kan 

ikke tilgodese forskellige distributions-

kanaler med én proces, og derfor har du 

behov for et dedikeret WMS, som kan 

håndtere flere processer.

Scenarie 5

Automatisering 
af lageret 

Scenarie: For at få effektiviseret sin 

lagerfunktion ønsker en større pro-

duktionsvirksomhed at indføre auto-

matiseringsudstyr på lageret i form af 

baneanlæg og kraner. Samtidig er der 

et ønske om at binde lagerprocesserne 

bedre sammen med produktionen.

Konklusion: Der er behov for et 

dedikeret WMS.

Begrundelse: Integration til 

automatiseringsudstyr kræver som 

udgangspunkt et dedikeret WMS, da 

et ERP ikke vil være gearet til den-

ne type integrationer. Der er tale om 

procesmæssige optimeringer, som skal 

understøttes af et system, der netop er 

centreret omkring processer.

Scenarie 4

Sporbarhed i 
forsyningskæden

Scenarie: En virksomhed i eksempel-

vis fødevare- eller medicinalindustrien 

mødes af stigende lovkrav om sporbar-

hed i forsyningskæden. Virksomheden 

har behov for at kunne spore varer på 

lot-numre, serienumre m.m. og samti-

dig bruge datohåndtering til at styre 

lageret, så varer ikke bliver forældede.   

Konklusion: Der er behov for et 

dedikeret WMS.

Begrundelse: Både en ERP-løsning 

og et dedikeret WMS kan løse opgaven 

med sporbarhed, men ERP-systemet er 

ikke som udgangspunkt lavet til denne 

type opgaver. Derfor giver det så meget 

mere manuelt arbejde og ekstra admi-

nistration end et dedikeret WMS, at den 

indledende besparelse ved en ERP-løs-

ning hurtigt spises op. 



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.

Kontakt os for en vurdering af, om I vil kunne 

få værdi ud af at indføre et dedikeret WMS.

Apport Systems A/S

Sletten 20

DK-8543 Hornslet

Telefon: (+45) 7244 9944

E-mail: info@apportsystems.com


