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

Rust din e-shop til fremtiden 
- eksperternes råd til, hvordan du gearer din 

e-handelsvirksomhed til fremtidig vækst



Rust din e-shop til fremtiden

E-handel: Survival of the best 
prepared 

God læselyst!

Det er ingen hemmelighed, at e-handelsvirk-

somheder lige nu er i gang med at forløse et 

kæmpe vækstpotentiale: Kundernes tillid til 

virksomheder på nettet er skyhøj, købelysten 

om muligt højere, og i takt med at de faktorer 

stiger, stiger forventningerne til e-handelsvirk-

somhedernes professionalisme også. 

Og det kan godt betale sig at give din e-han-

delsvirksomhed et servicetjek for at under-

søge, om den virkelig er rustet til kampen om 

kunderne. For selvom der er flere købelystne 

webshoppere end nogensinde før, er de ikke så 

loyale, som de har været: Lever vare, fragt-

metode eller effektivitet ikke op til deres 

forventninger, tøver de ikke med at handle hos 

konkurrenten, når behovet byder sig næste 

gang. 

I denne e-bog kigger vi på både tidens trends 

inden for e-handel, men også på hvordan 

et professionelt WMS-system kan gøre din 

e-handelsvirksomhed klar til den krig, der ikke 

længere handler om den bedste pris, men om 

at levere godt (og ikke mindst hurtigt) på både 

service og leverings-skalaen. 
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Christian Boie Nordstrøm Mikkelsen
Business Development Manager hos 
Apport

Christian er ansvarlig for, at Apport Systems lever op 

til virksomhedernes behov og følger med de nyeste 

tendenser og muligheder inden for lagerstyring.

Anders Lindhardsen
CEO hos Creativ Company

Som direktør har Anders det overordnede ansvar for 

salg og distribution i Danmark og resten af Europa.

Asger Sandberg 
Salgsdirektør hos Apport

Salgsdirektør Asger Sandberg har 10 års erfaring med 

lageroptimering at trække på.

Vi har allieret os med branchens førende 
eksperter, og du får gode råd fra:

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.

Niels Ralund
Adm. direktør Foreningen for Dansk 
Internethandel/FDIH

Som administrerende direktør arbejder Niels Ralund 

for at styrke vilkårene for internethandel både 

nationalt og internationalt. 
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Alene i Danmark er omsætningen på e-handel 

steget med 78% de sidste fire år. Samtidig stiger 

antallet af webshops og dermed også kampen 

om at blive forbrugernes foretrukne leveran-

dør. Og kampen er hård. For få år siden var ”den 

særligt gode service” ensbetydende med kort-

løs betaling og gratis returfragt, men allerede 

nu er det mindstekravet, hvis man vil overleve 

i markedet. De seneste trends i konkurrencen 

om kunderne handler kort og godt om at yde 

så bekvem og effektiv service som muligt. Og 

det stiller høje krav til logistik- og 

lagersystemer. 

On demand forbrugsvaner
”Vores forbrugsvaner udvikler sig til at være 

lige så meget ”on demand” som vores TV-vaner.

For e-handelsvirksomhederne betyder det, at 

det vigtigste konkurrenceparameter er at 

kunne imødekomme  kundernes specifikke 

krav til både levering og returnering”, siger 

Niels Ralund. 

Den ultrakorte reaktionstid og kravene til 

systemerne bag kommer ofte bag på web-

shop-ejerne, som typisk er drevet af passionen 

for deres produkt og ikke af at optimere de 

logistiske rammer bag deres forretning. 

”Mange opdager meget sent, at de har behov 

for professionel hjælp til lagerstyring og logi-

stik, og når de først tager hul på samarbejdet, 

bliver de overraskede over, hvor meget de kan 

optimere processerne, reducere i antallet af 

fejl og samtidig følge med kundernes forvent-

ningsniveau på både levering og returnering”, 

forklarer Niels Ralund.

Forbrugernes krav til levering og returnering af varer købt on-

line har aldrig været højere. Samtidig er der rift om kunderne, og 

webshops konkurrerer på livet løs om at yde den bedste service 

ved de virtuelle kasselinjer. Men service alene sikrer ikke web-

butikkernes overlevelse og succes. Ifølge direktør i FDIH, Niels 

Ralund, er effektive logistik- og lagersystemer en helt afgørende 

ingrediens i opskriften på e-handels-succes.

Opskriften på succes med 
e-commerce ligger på dit lager

1.

“Det vigtigste konkurrenceparameter er 
at imødekomme kundernes specifikke 

krav til både levering og returnering”
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Automatisér og følg med de globale 
trends
Lige nu udspiller der sig en regulær 

service-krig blandt verdens største e-handel-

svirksomheder. Særligt i tekstilbranchen tester 

man nye koncepter, som skal vinde markeds-

andele. Et af de seneste eksempler er tyske 

Zalando, som afhenter kundernes returvarer 

på deres adresse inden for en time, helt kvit og 

frit. 

”Forsøget er lavet i Stockholm, men det er 

ydelser som denne, vi kommer til at se flere af 

i fremtiden. Og på et tidspunkt vil sådan en 

service være et mindstekrav på linje med 

mobilepay og gratis returfragt”, siger Niels 

Ralund. 

Han understreger, at den type ydelser udgør 

en markant udfordring for virksomhedernes 

logistik- og lagersystemer i fremtiden: 

 

”Bare helt almindelig håndtering af returvarer 

stiller høje krav til logistikken. Derfor kan 

alene tanken om en service som den fra 

Zalando virke helt uoverskuelig”. 

”Det bedste råd til e-commerce-virksomheder 

er at sørge for, at de tidligt ruster sig til væk-

sten. Helt konkret betyder det, at man bør se 

sig om efter en professionel logistik- og lager-

styringspartner, når man rammer en omsæt-

ning på 12-20 millioner kroner”, siger han. 

Styr dit lager og styr mod vækst
Behovet for en professionel lagerstyringspart-

ner er, ifølge Niels Ralund, en nødvendighed, 

danske webshop-ejere alt for ofte opdager i 

sidste øjeblik. 

”I Danmark har vi en stærk tradition for ”bare” 

at ansætte flere hænder, når væksten kommer, 

og det er fint, indtil vi rammer det før-omtalte 

omsætningsniveau. Der begynder det at bræn-

de på, og så søger vi efter hjælp. E-commerce 

virksomheder overlever på marginaler, og 

hvis vi skal følge med de store internationale 

spillere, skal vi være meget bedre til at kom-

me vores behov i forkøbet. Ellers kan den helt 

store chance for vækst, nemt blive deres ende”, 

siger han.

“Særligt i tekstilbranchen 

tester man nye koncepter, 

som skal vinde markeds-

andele. Som eksempel kan 

nævnes Zalando, som 

afhenter kundernes 

returvarer på deres 

adresse inden for en time”
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Langt de fleste e-handelsvirksomheder skabes ud fra passionen 

for et produkt eller en service – og sjældent fordi iværksætteren 

bag bare brænder for planlægning og processer. Når iværksæt-

teren rammer et sweetspot i markedet og ordrerne vælter ind, 

lugter det af succes og Gazelle-vækst. Der er dog ét ”men”, som 

kan være afgørende for, om eventyret går mod lykkelig slutning i 

stedet for mareridt: Kan dit logistiksystem levere varen? 

Er din logistik gearet til 
Gazelle-vækst?3.

Af Christian Boie Nordstrøm Mikkelsen

Mange iværksættere kaster det meste af deres 

kærlighed på virksomhedens facade – altså 

webshoppen – men i dag er den i sig selv ikke 

længere et konkurrenceparameter: Kunderne 

forventer en lækker, intuitiv, og tilgængelig 

webshop.

Den egentlige konkurrence om kunderne star-

ter, når du skal bevise at du kan levere hurtigt, 

rigtigt og til tiden. Og her er der ikke plads til 

fodfejl. Til gengæld er der ROI, hvis du lykkes: 

Beviser du over for kunderne, at din service er 

lige så attraktiv og pålidelig som dit produkt, 

spreder budskabet sig som ringe i vandet. Og 

når først du både via word of mouth eller af 

Social Media-domstolen bliver udråbt til en 

pålidelig partner, er det her væksteventyret vil 

begynde.  

Hos Apport har vi i næsten 20 år været logi-

stikpartner for en række vækstvirksomheder i 

hele Norden. Ud fra den erfaring, har vi samlet 

vores bedste råd til, hvordan du som styrmand 

på en startup navigerer sikkert igennem det 

første farvand af logistiske bølgebrus.

#1 

Planlæg din vækst

Inden startskuddet overhovedet lyder, 

bør du forholde dig til fremtiden: Hvad 

er potentialet for vækst i min e-shop? 

Hvor hurtigt kan det gå? Og hvad skal 

der så til for at min virksomhed kan 

følge med de krav, en pludselig øget 

efterspørgsel stiller? 

Helt konkret kan du med fordel lave en 

femårsplan med både mål og konkrete 

tiltag, der skal sættes i gang, når I for 

eksempel når et vist antal ordrer eller 

en vis udvidelse af antal varenumre. 

Vi oplever igen og igen, at passionen 

og interessen for hjemmesiden og de 

lækre produkter skygger for styringen 

af væksten. Tænk det som et hus: Det 

nytter ikke noget at have en flot facade, 

hvis fundamentet er ustabilt.  
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#2

Skalerbarhed

Det første konkrete tiltag, du skal for-

holde dig til, er skalerbarhed: Hvordan 

håndterer du konkret ændringerne, når 

lageret vokser og I vokser ud over at 

være et par mand i kælderen? 

Det gælder både behovet for plads, op-

timering af plukkeruter og opbevaring 

af data. Når din webshop vokser, og 

antallet af pakker stiger, stiger antallet 

af manuelle fejl tilsvarende. Det vil sige 

at dine returvarer bliver flere og flere i 

takt med væksten. 

Ved at indbygge en mulighed for 

skalerbarhed undgår du de negative 

anmeldelser fra sure kunder, der får 

forkerte varer, eller måske slet ikke får 

varen og derefter handler et andet sted 

fremadrettet. En kontrolleret skaler-

barhed giver dig samtidig bedre styr 

på din samlede økonomi i forbindelse 

med minimering af fejl og manglende 

leverancer.

#3

Sæt strøm til
Når din shop rammer en årlig omsæt-

ning på 12-20 millioner kr., eller du 

pludselig står med mere end 3-4 

fuldtidsansatte på lageret, bliver din 

virksomhed for stor til at lagre data i 

hovedet på medarbejderne. 

Med vækst ser vi derfor en eksponen-

tiel stigning i antallet af menneskelige 

fejl. Det gælder både i forbindelse med 

indkøb, pluk, håndtering af restordrer 

og ikke mindst returvarer. Og det er 

helt enkelt ikke rentabelt at lade

ansvaret hvile på medarbejdernes 

skuldre, når I når den størrelse. I stedet 

bør I etablere nogle processer og syste-

mer, der kan vokse med virksomheden. 

3.4.
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#5

Hold fokus på 
kerneproduktet

For dig, der er passioneret omkring din 

iværksættervirksomhed, er det vigtigt 

at huske, at indførslen af professionel 

logistikoptimering frigiver ressourcer. 

Mængden af returvarer og fejl-

leverancer, ventetid og tid brugt på 

dialog med utilfredse kunder bliver 

nemlig hurtigt elimineret. 

Det betyder, at du i langt højere grad 

kan fokusere din tid på det, der 

interesserer dig og udvikler din for-

retning mest: dit kerneprodukt. Som 

regel er din tid allerbedst brugt på det, 

der fik dig til at kaste dig ud i at starte 

egen virksomhed. Og jo mere enkelt og 

effektivt, du kan bygge driften op i din 

forretning, jo mere tid er der til at dyrke 

din virksomheds produkt. 

#4

Tænk i skyen
Selvom I kun går to mand på et lille 

lager, kan det sagtens betale sig at 

introducere et ERP- eller WMS-system. 

Ligesom i de fleste andre brancher 

findes der inden for logistik cloud-

baserede løsninger, der har den fordel, 

at de har en lav start-omkostning og er 

designet til at vokse med din 

virksomhed. Med applikationer i skyen 

(også kaldet Software-as-a-Service) 

betaler du efter forbrug og kan skalere 

op og ned efter virksomhedens behov 

– også hvis du eksempelvis har store 

sæsonudsving i din shop. 

Måske har du kun brug for knowhow 

og få applikationer i begyndelsen. 

Senere kan du integrere andre systemer 

som ekempelvis Shopify og Magento i 

dit WMS. Det giver dig et uundværligt 

overblik, optimerer dine processer og 

eliminerer antallet af fejl. Erfaringen 

hos Apport er, at når vi introducerer et 

WMS-system, opnår virksomheder som 

minimum 20% effektivisering ved at 

sætte strøm til processerne.

5.
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Siden Creativ Company første gang trykkede ”publish” på deres 

webshop i år 2000, har virksomheden oplevet konstant vækst. 

Lageret er vokset fra 2.000 til 17.000 varenumre, og allerede for ti 

år siden indså ledelsen, at der var brug for professionel styring af 

både lager og logistik for at imødekomme og udnytte den konti-

nuerlige efterspørgsel. Et WMS-system fra Apport sørger for, at 

der altid er fuldt overblik over både processer og nye behov. 

Creativ Company

Apport er nerven i vores 
lager

Creativ Company leverer hobby-artikler til 

kreative kunder i hele verden, og hvert år ryger 

mere end 500.000 pakker og 6.000 paller af sted 

fra lageret i Holstebro. Kombinationen af en 

enorm pakkevolumen og et omfattende lager 

betyder, at Creativ Companys logistik er sårbar 

over for fejl i både lagerbeholdning, levering og 

returnering. 

Processerne kan ikke håndteres af et menne-

skeligt overblik alene, men skal bakkes op af de 

rette it-systemer. Ifølge CEO Anders Lindhard-

sen er ledelsens naturlige lyst til at sætte strøm 

til processer en del af årsagen til 

virksomhedens succeshistorie: 

”Som start-up var vi lige så lidt forberedte 

på, hvor vi ville hen med vores vækst, som de 

fleste andre iværksættere. Vi havde ikke en 

egentlig forretningsplan, og idéen til Creativ 

Company udsprang af lyst”. 

”Det, der adskiller os, er, at vi synes, det er fedt 

at sætte strøm til processerne. Vi bemærkede 

tidligt, hvor meget velvalgte it-systemer kan 

optimere arbejdsgangene, og hvorfor det giver 

mening at investere i både teknik og 

menneskelig arbejdskraft”, siger han.



Rust din e-shop til fremtiden

Derfor valgte virksomheden tilbage i 2008 at 

alliere sig med en professionel samarbejds-

partner.

”Idéen udsprang af et ønske om at indkøre 

håndscannere for at nedbringe antallet af fejl-

pluk. Samtidig voksede antallet af varenumre 

stødt, og det medførte et stigende behov for 

at optimere vores arbejdsgange. For eksempel 

vores plukkeruter. Samtidig var vi bevidste om, 

at vi ikke bare kunne blive ved med at ansætte 

flere folk, og at vi måtte udnytte vores eksiste-

rende arbejdskraft bedre”, forklarer Anders 

Lindhardsen.

Fra ERP til fuldt WMS
Creativ Company benyttede fra begyndelsen 

Microsoft Dynamics C5, men i takt med væk-

sten, voksede også behovet for ét dedikeret 

system: 

”Vi erkendte, at vi ikke kunne vækste, som vi 

ønskede, hvis ikke vi fik det rigtige system. 

Derfor valgte vi i 2011 at implementere et fuldt 

WMS-system i samarbejde med Apport. I dag 

udgår al aktivitet fra systemet. Det fortæller 

via scannerne, hvad vores medarbejdere skal 

gøre, og ikke mindst kan det integreres med 

resten af vores software. Det betyder blandt 

andet, at vi kan tage højde for specifikke dead-

lines til bestemte lande i både pluk-rækkefølge 

og ordrebehandling. 

Resultatet er, at vores arbejdsproces er så 

optimal som muligt for både os og for kunden”, 

uddyber Anders Lindhardsen.

Creativ Company har dermed sat fokus på et af 

de helt store konkurrenceparametre, nemlig 

hastigheden.

”Det er her, vi kan differentiere os. Vi forsøger 

hele tiden at optimere på netop hastighe-

den, for det er her, vi skal vinde i fremtiden. 

Kunderne forventer nem bestilling og hurtig 

levering frem for alt”. 

Eliminering af fejl og bedre 
kundeservice
Også forventningen til service er en konkur-

renceparameter. Ved hjælp af tracking med 

WMS-systemet har Creativ Company et kom-

plet indblik i alle faser af et produkts rejse. 

Systemet viser, hvem der har plukket pro-

duktet, og hvilken kasse i den samlede ordre, 

det er pakket i. Det betyder, at Creativ Com-

pany særligt på større ordrer har nedbragt 

antallet af varer, der er blevet eftersendt, fordi 

kunderne ikke kunne finde dem i mængden. 

”Det lyder måske simpelt, men det er en stor 

del af vores service, at vi kan hjælpe i den 

detaljegrad, WMS-systemet giver os lov til. Det 

sparer os for rigtig meget ekstraarbejde, og 

desuden oplever vi stort set intet tab i form af 

varer, kunderne ikke kan finde”, siger Anders 

Lindhardsen.

Ikke altid på forkant
Selvom Apport anbefaler, at e-shops altid er et 

skridt foran, når det handler om at ruste sig til 

implementering af lager- og logistiksystemer, 

er Anders Lindhardsen ikke helt enig:

– Når først man har indset, at man skal sætte 

strøm til sine processer for at få det optimale 

ud af sin forretning, kan man fint tillade sig 

selv lidt tid til at veje og analysere eventuelle 

behov, inden man implementerer endnu et lag 

i sit system. Vi har haft god erfaring med at se 

situationerne lidt an og ikke altid være helt på 

forkant – og med Apport som partner kan vi 

hurtigt og effektivt implementere udvidelser 

og ændringer i takt med, at vores behov 

udvikler sig, understreger han.

3 vigtige analyser for Creativ 

Company

• Få ledelsens opbakning til at sætte 

strøm til processerne

• Optimer de menneskelige arbejds-

gange med velvalgte it-systemer

•  Få en professionel partner, der 

 hurtigt kan implementere 

 virksomhedens behov, når de opstår.

• Optimering af blandt andet  

varers placering

7.
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Hvornår skal du investere i et 
professionelt WMS-system?

Hvilke omkostninger 
indregner Apport i 
WMS-investeringen?

Af Asger Sandberg

Uanset om du driver en webshop eller en 

anden virksomhed med et lager i vækst, kan 

det være svært at gennemskue, hvornår det 

rent økonomisk kan betale sig at investere i et 

professionel WMS-System. Her svarer salgs-

direktør i Apport Systems, Asger Sandberg på 

fem vigtige spørgsmål om ROI-beregning på en 

Apport WMS-løsning. 

Den samlede investering vil bestå af selve 

WMS’et, en fast pris til implementering, hard-

ware (herunder terminaler), etablering eller 

opgradering af WLAN på lageret, serveropret-

telse og server-software samt integration til 

det eksisterende ERP-system. Derudover 

indregner vi altid en buffer til uforudsete 

omkostninger.

#1

8.
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Hvordan er fremgangsmåden, 
når Apport laver en 
ROI-beregning?

Hvor ligger de største 
forskelle mellem den lille og 
den store virksomhed i 
forhold til besparelser? 

Når en kunde viser interesse for en WMS-løs-

ning, indhenter vi først en række grundlæg-

gende oplysninger på skrift fra kunden selv. 

Det er blandt andet oplysninger om antal med-

arbejdere, gennemsnitlig lønudgift inklusiv 

sociale omkostninger, brug af vikarer, nuvæ-

rende plukmetode, antal plukkede ordrelinjer 

per dag, eksisterende automation osv.

Ud fra de overordnede tal og et besøg hos 

kunden, hvor vi ser lageret i drift, laver vi en 

foreløbig ROI-beregning gratis. 

Hvis kunden herefter ønsker at gå videre med 

en mulig løsning fra Apport, sender vi  en 

konsulent ud, som kigger hele logistik-setuppet 

igennem i detaljer. Vi gennemgår hver enkelt 

funktion på lageret og ser på, hvordan timerne 

bliver anvendt i eksempelvis varemodtagelse, 

opfyldning, varepluk, returhåndtering osv. 

Oplysningerne bruges til at lave en endnu 

mere præcis ROI, som estimerer, hvad man 

typisk kan opnå af effektivisering med et nyt 

WMS.

Jo flere medarbejdere, der er på lageret, des 

flere er der på pluk. Og det er typisk plukke-

effektiviteten, der eksploderer med implemen-

teringen af et godt WMS. Her kan systemet 

nemlig beregne den billigste løsning i forhold 

til transportøromkostninger, emballagevalg 

osv. 

Et godt WMS sørger også for proaktiv op-

følgning, og lageroptælling sker automatisk 

løbende. 

Alle systemer er i realtime, så der ikke er fejl-

kilder omkring disponible varer, og processen 

fra start til slut optimeres i et flow, helt ned til 

udskrift af byttemærker. Så effektivitetsgevin-

sten bliver ekstra tydelig, når lageret er stort.

#2

#3
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Hvor er de største potentielle 
fejlkilder i ROI-beregningen?

I hvilke tilfælde kan det ikke 
betale sig at investere i eller 
opgradere til WMS?

Hos Apport kører vi med fastpris på vores løs-

ninger og implementeringen, så her er prisen 

kendt, og der er ikke uforudsete omkostninger 

for kunden. Integrationen til det eksisterende 

ERP-system varetages typisk af kundens egen 

ERP-leverandør, så det er vigtigt at holde øje 

med, at prisen ikke skrider der 

- ellers kan det påvirke ROI’en.

Derudover er det vigtigt at sige, at en ROI altid 

er et cirka-billede. Vi kan estimere de forven-

tede gevinster i effektivitet ret præcist ud fra 

de erfaringer, vi har med lignende projekter 

hos andre. Men vi kan ikke sige med 100% 

nøjagtighed, hvad du sparer i lige netop præcis 

din virksomhed. Det hele afhænger af, hvor 

forandringsvillig du er.  

Vi har dog endnu haft ikke nogen kunder, som 

ikke har opnået en effektivitetsforbedring på 

minimum 20%.

Hvis du ikke ser logistik og lager som en frem-

tidig konkurrenceparameter i din forretning, 

skal du ikke satse på et WMS. Så bliv hellere i 

dit ERP-system.

 

Hvis du derimod har en forretning, hvor evnen 

til at levere varen, når kunden ønsker det, 

der hvor kunden ønsker det, og på den måde, 

kunden ønsker det, vil det altid give mening at 

tænke i at styrke dit WMS. 

”Hvis du ikke ser logistik og 

lager som en fremtidige 

konkurrenceparametre i din 

forretning, skal du ikke satse 

på et WMS.”

#4

#5



Rust din e-shop til fremtiden

Som e-handelsvirksomhed anno 2018 skal du 

kunne håndtere en virkelighed, hvor forbru-

gerne stiller høje krav til mulige fragtudbydere 

og leveringsformer. Der udspiller sig lige nu 

en direkte konkurrence, hvor det gælder om at 

være bedst til at imødekomme 

forventningerne, hvad end det handler om 

at tilbyde levering til døren, i pakkeboks, i 

pakkeshop eller noget helt fjerde. De seneste 

tendenser peger mod yderligere intensivering 

af konkurrencen i takt med, at de mest pro-

gressive e-shops satser på levering samme dag, 

som man lægger sin bestilling: 

”De mange leveringsformer lægger stort pres 

på e-handlerne. Fra at have haft én fragtform 

skal de nu tilpasse deres forretning til at kunne 

håndtere flere transportører og dermed også 

det stigende antal specifikationer og krav. Og 

hvis de skal blive ved med at være konkurren-

cedygtige, betyder det, at de må skærpe 

kravene til, hvordan de håndterer deres lager-

drift”, forklarer Jakob Krogh, direktør i Apport.

Automatisering frem for manuel 
styring
Det er ikke kun antallet af leverandører, der 

stiger, når fragtformerne udbygges. Med flere 

transportører kommer en lang række vari-

erende krav til både pakning, emballage og 

afhentningstidspunkt, og det er en rig kilde til 

menneskelige fejl:

Det er risikabelt at overlade håndteringen til 

medarbejdernes individuelle hukommelse, da 

vi ser, at det medfører rigtig mange fejl. Det 

lægger også et unødvendigt højt pres på med-

arbejderne at skulle holde styr på data, der med 

fordel kunne indbygges i et WMS-system, siger 

Jakob Krogh. 

Han forklarer, at WMS-systemet kan udbyg-

ges, så det har et konstant overblik over alt fra 

labels og følgesedler til emballage og afhent-

ningstidspunkt for hver transportør. Med 

andre ord flyttes alle formalia fra medarbej-

deren til systemet, og det nedbringer omkost-

ninger og giver mere effektive arbejdsgange på 

lageret: 

Det hele handler jo om i sidste ende at leve op 

til kundernes forventninger, så de kommer 

igen. Ved at flytte data om transportørernes 

individuelle krav fra medarbejderne til et 

WMS-system sikrer virksomhederne i højere 

grad, at de leverer den korrekte vare til tiden, 

samtidig med at de sparer både tid og ressour-

cer i processen, forklarer Jakob Krogh. 

Forbrugernes forventninger til hurtig og fleksibel levering stiger 

eksponentielt. Derfor bør e-handelsvirksomheder kunne 

håndtere flere fragtudbydere med forskellige specifikationer. 

Hvis risikoen for fejl og ekstraomkostninger på lageret skal 

minimeres, skal du flytte ansvar og overblik fra medarbejderens 

hoved til et professionelt WMS-system. 

Effektiviser dine fragtprocesser 
og øg kundetilfredsheden
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Pick’n pack 
Ud over at holde styr på transportørspecifika-

tioner, varedimensioner og emballeringsmulig-

heder, er den generelle optimering af medar-

bejdernes arbejdsgange på lageret også en stor 

faktor. Helt grundlæggende kan systemer som 

Apport WMS’ pick’n pack-proces, hvor lager-

medarbejderen plukker og pakker varerne i én 

arbejdsgang og direkte i fragtemballagen, luge 

ud i de individuelle valg undervejs:

Med Pick’n pack-processen vælger systemet, 

allerede inden der plukkes, hvilken optimal 

fragtemballage der skal bruges til en specifik 

ordre. Det betyder, at medarbejderen kan pluk-

ke direkte i emballagen, hvilket på langt de fle-

ste manuelle lagre i sig selv vil være et centralt 

punkt i optimeringen, siger Jakob Krogh.

Den øgede effektivitet og optimering af både 

emballage og transportørhåndtering er helt 

centrale parametre, når man dykker ned i 

plusserne ved automatisering af fragthåndte-

ringen. Udover de stærke konkurrencemæssige 

fordele, er det også noget der flytter kundeople-

velse i en positiv retning:

Ikke alene reduceres fragtomkostningerne, 

men vi giver også kunden en langt bedre op-

levelse ved selve leveringen.  Den optimerede 

fragtemballage betyder nemlig, at man i mange 

tilfælde kan sende varerne i let-håndterbare 

kasser i stedet for på besværlige paller, som 

typisk skal håndteres med en palleløfter ved 

levering af ordren hos kunden. Dermed smitter 

vores effektivisering direkte af på kunden, og 

den lettere varelevering vil vise sig på kundetil-

fredsheden, uddyber Jakob Krogh.

Dedikation er grundpillen 
Hvis virksomheden skal have det optimale ud 

af nye arbejdsgange som eksempelvis Pick’n 

pack, kræver det grundighed og dedikation. 

Virksomheden skal påtage sig det fulde og 

løbende ansvar for både at implementere, men 

også at opdatere systemet:

For at kunne træffe de korrekte valg, skal syste-

met løbende opdateres med de nødvendige 

data.  Systemet skal løbende fødes med både 

størrelser og vægt på alle varer på lageret – 

også de nytilkomne. Samtidig skal det kende 

alle informationer omkring fragt-emballage, 

priser, pakkeinstrukser mv. fra transportører-

ne, forklarer Jakob Krogh.

Foruden omhyggeligheden med at data-fodre 

systemet løbende, er en anden central faktor 

for det fulde udbytte, at virksomheden 

prioriterer at give medarbejderne en følelse af 

ejerskab i forbindelse med de nye, system-

understøttede processer:

Omstillingen til WMS-systemet kan føles som 

en stor omvæltning for lagermedarbejderne. 

Nogle vil helt naturlig føle, at deres fleksibilitet 

og selvbestemmelse indskærpes i stedet for at 

se det som en generel effektivisering af deres 

ressourcer. I starten kan de nye processer også 

føles som en besværliggørelse af arbejdsgan-

gene - deres buy-in er helt centralt for at få 

et velfungerende system, understreger Jakob 

Krogh. 
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E-handel og logistik 
- kort fortalt

13.
#1

Kortløs betaling og gratis fragt er dati-

dens svar på god service. I dag vælger 

kunderne leverandør ud fra bekvemme-

lighed og effektivitet. En god tommel-

fingerregel er, at du bør alliere dig med 

en professionel lagerstyringspartner, 

når din omsætning rammer 12-20 millio-

ner kroner, hvis du vil følge med.

- Niels Ralund, direktør, FDIH.

#2

Planlæg din vækst og tænk i skalérbar-

hed. Lav en forretningsplan, som tager 

højde for både væksttrin, og hvad de 

udløser af opjustering i både fysisk og 

digital kapacitet, baseret på omsætning, 

antal lagernumre og antal ordrer. 

- Christian Boie Nordstrøm Mikkelsen, 

Business Developement Manager, 

Apport. 

#3

Med et professionelt lagerstyrings-

værktøj kan du løbende tilpasse din 

forretning ud fra data, og lade systemet 

give dig svarene på, hvad der er de bed-

ste plukkeruter, emballage og fragtvalg.

Anders Lindhardsen, CEO, 

Creativ Company.

#4

Hvis du ikke ser logistik og lager som et 

fremtidigt konkurrenceparameter i din 

virksomhed, skal du ikke satse på WMS.

- Asger Sandberg, salgsdirektør, Apport.

#5

Medarbejdernes buy-in er centralt 

i integreringen af et WMS-system. 

Arbejdsgangene kan synes besværlige 

i starten, og nogle vil naturligt føle, at 

deres fleksibilitet og selvbestemmel-

se bliver indskrænket. Derfor er det 

vigtigt at prioritere decideret udvikling 

af medarbejdernes følelse af ejerskab i 

processen. 

- Jakob Krogh, Direktør, Apport. 
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#6

WMS-systemet giver en bedre kunde-

oplevelse. Det kan give dit servicecenter 

helt specifikke data på, hvor i ordren, 

en vare er pakket. Det udløser både 

kundetilfredshed og betyder stort set 

intet tab i form af varer, kunden ikke 

kan finde. 

Anders Lindhardsen, CEO, Creativ 

Company.

#7

Du fremtidssikrer din virksomhed, 

når du sætter strøm til processerne og 

flytter vital viden fra medarbejdernes 

hukommelse til et cloud-baseret og 

kontinuerligt opdateret it-system. Det 

betyder markant lavere sårbarhed ved 

udskiftning af medarbejdere og dermed 

også lavere risiko for tabt know-how.

- Christian Boie Nordstrøm Mikkelsen, 

Business Development Manager, 

Apport.



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

(+45) 7244 9944
info@apportsystems.com


