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Indirekte fordele ved WMS

Her er 6 fordele, du OGSÅ får 
med et WMS 

God læselyst!

Behovet for lageroptimering er som regel hovedårsagen til, at 

e-handelsvirksomheder investerer i professionel lagerstyring. 

Men vidste du, at et velsmurt WMS også giver en række indirekte 

fordele, der hurtigt forplanter sig fra lageret ud i resten af organi-

sationen?

Langt de fleste webhandlere, der overvejer at investere i et Ware-

house Management System (WMS), gør det, fordi de har brug for 

at professionalisere deres lager. Men ud over god lagerstyring 

vil et WMS ofte også have en positiv afsmitning på resten af for-

retningen, både for den lille webshop, som efterspørger en enkel 

lagerstyring, optimering af plukkeruter og bedre overblik, og for 

den store, komplekse omni-channel-forretning.
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Ikke alene eliminerer et godt WMS langt de 

fleste grunde til, at kunderne bliver sure i 

første omgang.  Det er også et super værktøj 

for kundeservice-medarbejderne, fordi det 

giver detaljerede informationer om kundernes 

ordrer lige fra pluk til levering. 

Det betyder helt lavpraktisk, at kundeservice 

som regel kan se præcis, hvor tingene er gået 

galt. Måske har kunden selv bestilt i den 

forkerte farve, et forkert antal eller valgt et 

forkert leveringssted, som ligger langt væk fra 

hjemmeadressen. 

Den indgående viden er med til at trække 

kundetilfredsheden i vejret, fordi kundeservice 

i langt højere grad kan hjælpe de frustrerede 

kunder videre. Og rent økonomisk betyder det 

også færre varer, der skal eftersendes for at 

”lukke munden” på utilfredse kunder. Orden i 

eget hus giver kort sagt en mindre belastning i 

egen organisation. 

 

Med den enorme konkurrence inden for webhandel er kunde-

loyaliteten i bund, og forbrugerne giver dig ikke mange chancer, 

hvis du har rod i ordrepluk, fragt eller levering. Der skal som regel 

kun en enkelt dårlig oplevelse til, før kunden smutter videre til 

konkurrenten og i værste fald kvitterer med en dårlig anmeldelse. 

Her kan et stærkt lagerstyringssystem være dit hemmelige våben. 

Kundeservice med fuldt over-
blik: De rigtige varer leveret til 
rette tid

1.

Direktør i Apport Systems, Jakob Krogh, 
deler her sin liste over de vigtigste indirekte 
fordele ved et WMS:

Jakob Krogh 
Direktør hos Apport

Jakob er udover at være direktør også ejer af 

Apport Systems, som han var med til at 

grundlægge i 2000.
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I mange e-handelsvirksomheder bliver kritiske beslutninger alt 

for ofte baseret på mavefornemmelse frem for fakta. Den skarpe 

konkurrence, ikke alene på pris, men også på serviceydelser, for-

planter sig let til en angst for ikke at kunne tilbyde kunderne det 

samme som konkurrenten. 

Erstat mavefornemmelsen med 
hårde data 2.

Netop dét fører ofte til udokumenterede og for-

hastede beslutninger om ændringer i processer 

eller ydelser.

Her vil ledelsen blive positivt overrasket over, 

hvor stor gavn de får af de nuancerede og 

pålidelige data, som et WMS kan levere. Med 

skarpe fakta til rådighed er det lettere at bereg-

ne de reelle konsekvenser ved for eksempel at 

tilbyde gaveindpakning eller ændre leverings-

tiden. 
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3.3.
I de fleste e-handelsvirksomheder er prispresset fra markedet 

markant, og det er små udsving i indtjeningsmarginer, der afgør, 

om et varesalg giver over- eller underskud. For at kunne bevare 

overblikket er det afgørende, at økonomiafdelingen kan trække 

retvisende og detaljerede data for omkostninger og lagerbehold-

ninger, så de har muligheden for analyse og korrektion.

Skab tryghed hos CFO’en 

Ligesom direktionen er økonomiafdelingen 

generelt også store tilhængere af et lagersty-

ringssystem (WMS), fordi de kan stole på de 

data, de får fra systemet. Pålidelige data fra 

et WMS giver tryghed for de beslutninger der 

skal træffes, og de skaber et solidt fundament 

for udvikling af nye business-cases og investe-

ringer. Og de gør ikke mindst samarbejdet med 

virksomhedens revisorer lettere.  

Helt konkret forebygger systemet også, at 

økonomiafdelingen pludselig må afskrive 

varer, fordi de er forældede, pakket i udgået 

emballage eller er blevet usælgelige, fordi der 

var rod i antallet eller den rækkefølge, de skulle 

plukkes i. 

Pålidelige data fra et WMS giver tryghed for 
de beslutninger, der skal træffes, og de ska-
ber et solidt fundament for udvikling af nye 

business-cases og investeringer.
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WMS er også et super værktøj 
for kundeservice-medarbejderne, 

fordi det giver detaljerede 
informationer om kundernes 

ordre fra pluk til levering.
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4.
Glade medarbejdere – færre 
vikarer 

Ved at flytte din lagerlogistik fra medarbejder-

nes hoveder til et professionelt WMS gør du dit 

lager mindre sårbart.  Samtidig aflaster du også 

dine medarbejdere i en sådan grad, at det kan 

måles på medarbejdertilfredsheden.

Udover de rent administrative fordele i forhold 

til varelevering, lagerlogistik og fragt giver 

et stærkt WMS også en afledt gevinst i form 

af strømlining, styring og effektivisering, der 

hurtigt viser sig som bedre trivsel hos medar-

bejderne. 

I begyndelsen er det helt naturligt, at medar-

bejderne er skeptiske og nervøse for at blive 

overflødiggjort. Men med tiden vil følelsen af 

ejerskab vokse og føre til mindre stress, lavere 

sygefravær og en målbar stigning i arbejdsglæ-

de. 

Medarbejderne kan nu bruge 
deres tid langt mere effektivt, 
og det betyder et fald i antallet 
af vikartimer, hvilket både 
betyder færre lønudgifter og 
færre fejl – og det oplever de 
faste medarbejdere som en 
stabiliserende faktor. 
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5.
Lad indkøberne optimere 
leveringen 

Det kan nemlig godt være afgørende at vide - 

dels for at undgå tomme hylder, dels for at gøre 

opfyldningsprocessen så effektiv som muligt. 

Med et WMS kan indkøbsafdelingen få et fuldt 

overblik over, hvordan varerne kan mærkes, 

pakkes og leveres, så det passer bedst muligt 

ind i lagerets arbejdsprocesser. 

Informationerne i systemet giver løbende 

indkøberne mulighed for at følge op på, om 

aftalerne bliver overholdt, men også om de skal 

ændres, fordi efterspørgsel, kampagner eller en 

helt tredje intern faktor ændrer sig.  

Hvor meget forholder du som lageransvarlig dig egentlig til de va-

rer, I selv får leveret til jeres lager? Måske har du haft en holdning 

til rækkefølgen af varer. Men har du også sat dig helt ind i, hvor-

dan pallerne er pakket, og hvilke varer, der skal ligge øverst? 

Med et WMS kan indkøbsafdelingen få 
et fuldt overblik over, hvordan varerne 
kan mærkes, pakkes og leveres, så det 

passer bedst muligt ind i lagerets  
arbejdsprocesser. 
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Klar til skalering og vækst

Implementering af et professionelt lagersty-

ringssystem vil som regel også betyde, at alle 

processer omkring logistikfunktionen bliver 

revurderede og strømlinede. 

Og den skarphed og kosteffektivitet, det med-

fører, bliver kun endnu mere tydelig i takt med, 

at virksomheden vokser. Alt i alt vil du opleve, 

at du har et mere fleksibelt og vækstvenligt 

setup. 

Står din virksomhed med vækst mellem hæn-

derne og et scenarie, hvor I potentielt vokser 

ud af lageret eller har brug for endnu flere 

hænder til at håndtere det stadig voksende 

pres gennem en stigende ordre mængde – ja, så 

er lagerstyring en af grundstenene til at løse 

denne positive udfordring. 

Et lagerstyringssystem (WMS) sikrer optimal 

udnyttelse af de interne ressourcer og kan i 

samarbejde med en logistikkonsulent sørge for 

og sikre, at der skabes muligheder for at place-

re varerne så hensigtsmæssigt, så der i sidste 

ende skabes plads og arbejdes mere effektivt.

6.

Alt i alt vil du opleve, at du har et mere 
fleksibelt og vækstvenligt setup.

Den sidste – og måske vigtigste – indirekte fordel ved indførelsen 

af et WMS ligger i, at din virksomhed bliver bedre rustet til skale-

ring af forretningen. 



Lagerstyring med et 
menneskeligt ansigt 
Apport har optimeret lagerlogistikken for virksomheder 

over hele Skandinavien siden år 2000.  Fundamentet er et 

stærkt lagerstyringssystem (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 90+ 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 uforpligtende vurdering af, 

om I vil kunne få værdi ud af at indføre et 

dedikeret WMS.

Apport Systems A/S

Sletten 20

DK-8543 Hornslet

(+45) 7244 9944
info@apportsystems.com


