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

Reducér din arbejdskapital
med et  intelligent lager
- CFO’ens guide til business intelligence på lageret
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Fokusér på arbejdskapitalen 
og frigør ressourcer til vækst 

Gennem de seneste år er virksomhedernes 

pengebinding vokset betragteligt, fordi 

processerne for styring af lagre, debitorer og 

kreditorer ikke er fulgt med tiden, og fordi 

mange virksomheder ganske enkelt ikke har 

haft fokus på kapitalbindingen.

Ifølge PriceWaterhouseCoopers svarer 

de bundne midler for en mellemstor 

industrivirksomhed til cirka 30 % af 

omsætningen, så omsætter man for 100 

millioner, har man bundet likviditet for 

omkring 30 millioner kroner. 

Industrivirksomheder har typisk en 

større arbejdskapital end for eksempel 

servicevirksomheder på grund af deres 

lagerfunktion, og der vil generelt være ekstra 

stort rum for forbedring i virksomheder med 

lager.

Med et fokuseret arbejde kan arbejdskapitalen 

ofte nedbringes med 20-30 %, og der frigøres 

altså et stort millionbeløb, som kan investeres i 

vækst i stedet. 

Netop muligheden for at frigøre ressourcer 

til vækst vil da også typisk være den primære 

driver for at fokusere på arbejdskapitalen. 

At optimere arbejdskapitalen 

handler om at arbejde med 

både debitorer, kreditorer 

og lager. I dette whitepaper 

fokuserer vi på den del af 

ligningen, som har med 

lageret at gøre. 

Arbejdskapitalen er ifølge PriceWaterhouseCoopers ét af de 

områder, som rummer det største potentiale i forhold til 

optimering i danske virksomheder. 
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Det kræver viden at træffe gode beslutninger, 

og den viden kan man få ved at digitalisere sin 

forsyningskæde og skabe gennemsigtighed 

i forhold til, hvordan informationer og varer 

bevæger sig. 

Digitaliseringen giver mulighed for at få 

indsigt og kontrol, og det skaber fundamentet 

for informerede beslutninger.  Derfor handler 

dette whitepaper om nogle af de muligheder 

for at nedbringe arbejdskapitalen, som du  

får, hvis du digitaliserer din forsyningskæde  

og dit lager. 

Digitalisering
er nøglen

Hvad er arbejdskapital

Arbejdskapital er en betegnelse af de midler, 

der er bundet forretningsdrift, forstået som 

debitorer, kreditorer og lagre. 

Arbejdskapitalen består af:

 + Debitorer (kunder, som ikke har betalt)

 + Varelager

 – Kreditorer (leverandører, som ikke 

  er blevet betalt)
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Få bedre logistikaftaler 
med kunder og leverandører

Betalingsbetingelser i forhold til leverandører 

og kunder er naturligvis et oplagt sted at 

starte, hvis man vil rokke ved arbejdskapitalen, 

og gevinsten her ligger lige for. Får man 

pengene i kassen på 14 dage i stedet for 30, har 

man vundet meget. 

Det er dog ikke kun betalingsbetingelserne, det 

giver mening at optimere i forhold til aftalerne 

med kunder og leverandører. Du kan også lave 

beregninger på, hvilke underleverandører der 

koster lageret mest – typisk fordi leverancerne 

sker på en måde, som er uhensigtsmæssig i 

forhold til lagerets processer eller varernes 

gennemløbstid. 

Har man arbejdet med de samme leverandører 

gennem flere år, er det ikke ualmindeligt at 

gamle aftaler er ført videre uden at være 

blevet set efter i sømmene i forhold til, om de 

er fulgt med tiden. Et eksempel kunne være, 

at en leverandør leverer 40 stk. af en vare 

3 gange årligt, selv om det ville være mere 

hensigtsmæssigt for lageret at få leveret 10 om 

måneden for at holde gennemløbstiden nede.

Ofte vil det ikke være noget problem at 

forhandle forbedrede vilkår hjem, fordi de 

eksisterende ikke er begrundet i andet end 

”plejer”.

Samme øvelse kan man lave 

i forhold til kundesiden. Har 

I faste leverancer til kunder, 

som kan ændres for at sikre 

en hurtigere gennemløbstid 

på lageret? 

Denne øvelse kræver adgang til data fra lageret 

og et BI-værktøj til at lave beregningerne, men 

har man det, kan man få en indsigt, som gør 

det nemmere at finde ud af, hvor man kan 

opnå størst effekt, hvis man vil optimere sine 

leverandør- og kundeaftaler. Samtidig har det 

den positive sideeffekt, at lagerets processer og 

effektivitet optimeres.

Råd #1

4 måder du kan nedbringe 
arbejdskapitalen gennem 
business intelligence 
på lageret
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Kvalificér dine forecasts 

Forecasting er en nøgledisciplin, når det 

handler om at nedbringe lagerbindingerne. 

Her er det data fra salg, indkøb og produktion, 

som skal bringes i spil for at ramme den 

rigtige balance mellem udbud og efterspørgsel. 

Det er altså i højere grad en del af et arbejde 

med ”supply chain planning” end decideret 

lageroptimering. 

Lageret spiller ikke desto mindre en 

hovedrolle, da det blandt andet er her, 

konsekvenserne af forkerte forecasts kan 

mærkes. Både når der ikke kan leveres i 

forhold til efterspørgslen, og selvfølgelig 

især, når varerne løber langsommere gennem 

lageret ned forventet. 

Har I et Warehouse Management System, 

opsamler det en enorm mængde data om jeres 

varers bevægelsesmønster hen over et år, og 

med et moderne BI-værktøj til at bearbejde 

disse data, kan du bruge indsigten i historikken 

til at understøtte dit arbejde med forecasts. 

Og værdien af bedre forecasts er klar: 

Høj leveringssikkerhed uden unødvendig 

varebinding i form af buffere.

Råd #2

Find døde varer 
og ryd ud i dem

Langt de fleste lagre slæber rundt på noget 

vraggods, en portion døde varer, som ikke 

bliver solgt og måske bare ligger på lager 

på grund af gamle serviceaftaler, som man 

ikke længere behøver leve op til. Der kan 

også være tale om såkaldte ”slow movers”, 

som er varer med en lav salgsfrekvens – er 

frekvenssen faldet over tid, er det ikke sikkert 

at lagerbeholdningen er fulgt med, og så står 

man med en unødvendig høj binding på disse 

varer.

Selvom de fleste lagerchefer sikkert vil nikke 

genkendende til, at det er situationen, så er 

det ikke ensbetydende med, at der med jævne 

mellemrum bliver ryddet ud i vraggodset. Har 

man ikke digitaliseret sit lager kan det være en 

møjsommelig proces at finde ud af, hvilke varer 

det vil give mening at rydde ud i. 

Tilsvarende let er det på den anden side at 

gøre netop det, hvis man har et moderne, 

digitaliseret lager. Du kan let trække lister 

over, hvor det vil have størst effekt at sætte 

ind, og dermed kan du lynhurtigt lave nogle 

quickwins, som giver varige forbedringer af 

arbejdskapitalen. 

Råd #3
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Optimér inden for 
rammerne i stedet for at 
leje, købe eller bygge nyt
En vigtig sideeffekt af arbejdet med at 

nedbringe lagerbindingen og dermed 

arbejdskapitalen er, at lageret i sig selv 

bliver optimeret i processen. Lykkes det at 

nedbringe arbejdskapitalen ved at optimere 

lagerbeholdningerne og gennemløbstiden 

på lageret, er det også et udtryk for, at 

kvadratmeterne i lagerhallen bliver udnyttet 

mere effektivt. 

Ud fra vores erfaringer er der ganske meget at 

hente på denne oprydning, der jo reelt er tale 

om. Ofte så meget at det kan være afgørende 

for, om man er nødt til at investere i nye 

lagerkvadratmeter, eller om man kan skubbe 

den investering foran sig.

”Oprydning på lageret” kan lyde meget 

lavpraktisk og nemt, men uden adgang til de 

nødvendige data og et effektivt værktøj til at 

arbejde med dem, er det svært at få skabt sig 

et billede af, hvor man skal begynde for at 

sikre sig størst mulig effekt. Og så får man 

det ikke gjort. 

En digitalisering af lageret 

giver dig derimod det 

nødvendige datagrundlag for 

at kunne begynde at arbejde 

aktivt med lageret som et 

økonomisk håndtag, du kan 

dreje på.

Råd #4
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Digitalisering er ikke et spørgsmål om ”skal – skal ikke?” 

Har man ambitioner om også at have en sund virksomhed blot 

et par år ude i fremtiden, er der ingen vej uden om at komme 

i gang med at digitalisere virksomhedens processer i videst 

mulige omfang – også hele virksomhedens forsyningskæde.

Digitalisér eller dø! 

Fordelene ved at digitalisere forsyningskæden 

og informationsudvekslingerne i den sætter 

aftryk på både top- og bundlinje. På bundlinjen 

vil tidsbesparelser og bedre datakvalitet give 

en omkostningsreduktion. På toplinjen vil et 

mere præcist leveranceapparat drive et øget 

salg og en bedre kunderelation. 

I sidste ende handler det nemlig om at indrette 

virksomheden til at kunne matche kundernes 

krav bedst muligt, og de krav bliver konstant 

højere og mere individualiserede.  

Når man taler digitalisering i dag, kommer det 

ofte til at dreje sig om temaer som Internet 

of Things og Industri 4.0, men det handler 

også om noget mere jordnært: Nemlig at 

sikre det rigtige grundlag for at træffe gode 

beslutninger i en fart. Dem, der ved mest og 

bruger den viden til at innovere og optimere, 

vinder. 
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Lageret er en central brik i forsyningskæden, 

men har ofte været nedprioriteret som et 

nødvendigt onde. Ved at digitalisere lageret og 

dets processer med et Warehouse Management 

System, får du imidlertid adgang til data, 

som du kan bruge til at gøre lageret til et 

konkurrenceparameter.  

At få optimal værdi ud af data kræver et 

moderne business intelligence-værktøj, som 

lægges oven på et Warehouse Management 

System. Og ikke bare et traditionelt BI-værktøj, 

som bruges til at beskrive fortiden – det er 

også et spørgsmål om at bruge data til at træffe 

bedre beslutninger i realtid og kvalificere 

forecasts.   

Et eksempel på et sådant værktøj er Apport BI, 

som er et tillægsmodul til Apport WMS. 

Læs mere om Apport BI her

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om, hvordan 
du kan digitalisere dit lager og 
bruge data til at optimere lagerets 
processer og varebeholdninger. 

(+45) 7244 9944
info@apportsystems.com



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

hele Europa 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 

leverandører og har over 70 WMS-

installationer bag os. Typisk oplever vores 

kunder en effektivisering 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


