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Den opfattelse sidder i baghovedet på mange mennesker, 

inden de kaster sig ud i en implementering af et forretnings-

kritisk it-system som et Warehouse Management System, 

og det er forståeligt nok. 

”It-projekter
går jo altid galt…”

God læselyst!

For vi har alle hørt om it-projekter, der er løbet 

langt over tid og budget, men sådan behøver 

det ikke gå. Hos Apport har vi med erfaring 

fra over 70 WMS-installationer udviklet en 

projektmodel, som holder WMS-projekter på 

sporet. 

En af nøglerne til succesen er en forståelse  

for, at et WMS-projekt ikke bare er endnu et 

it-projekt, men et reelt forandringsprojekt. 

Det er ikke nok at sætte strøm til systemet, for 

det handler mere om mennesker og processer 

end om teknik. Og det skal afspejles i projekt-

modellen.

I dette whitepaper har vi kogt vores projektmo-

del ned til de vigtigste råd, der kan hjælpe dig 

til at sikre, at din WMS-implementering bliver 

en succes.

 



Tjekliste - Til en succesfuld WMS-implementering

En WMS-implementering tager tid. Det svin-

ger naturligvis fra virksomhed til virksomhed, 

men det er ikke ualmindeligt, at man skal 

afsætte op til 500 interne timer fordelt over en 

periode på seks måneder.

De fleste af timerne går til den interne pro-

jektleder, men en succesfuld implementering 

kræver en bred involvering af organisationen 

– mere om det under næste punkt.

Planlæg efter sæsonudsving 
At der skal dedikeres en del interne ressourcer 

til projektet betyder også, at selve implemen-

teringsperioden så vidt muligt skal planlægges 

efter arbejdspresset på lageret. Mange lagre 

arbejder med store sæsonudsving, og det er 

ikke hensigtsmæssigt at lægge testperioden på 

det travleste tidspunkt på året.

En god beskrivelse af projektets omfang, 

altså projektets scope, er et vigtigt element i 

forventningsafstemningen - og et værn mod 

forsinkelser og budgetoverskridelser.

Sørg altid for at få lavet en detaljeret scope- 

beskrivelse, inden projektet for alvor går i gang, 

så der er klarhed over, hvad der er indenfor 

scope, så der ikke opstår unødige misforstå-

elser mellem leverandøren og jer undervejs i 

projektet.

Scope-beskrivelsen er også med til at fastlægge 

ansvarsfordelingen i forhold til at involvere 

tredjepartsleverandører – i særdeleshed virk-

somhedens ERP-leverandør, som altid vil skulle 

spille en vigtig rolle i projektet.

Det første skridt er at få gjort sin organisation klar til implemen-

teringen af et WMS. Som nævnt i indledningen er det vigtigt at 

betragte indførelsen af et WMS som et forandringsprojekt lige så 

meget som et it-projekt, da det udstikker rammen for, hvem der 

skal involveres, og hvad det kræver.

Sæt forventningerne 
rigtigt i organisationen

1.

“Sørg altid for at få lavet en detaljeret 
scope-beskrivelse, inden projektet for 

alvor går i gang”
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At tro, at opgaven kan løses af en enmandshær, 

er en klassisk fejl. Pludselig vokser opgavebun-

ken sig for stor, og det går ud over projektets 

fremdrift. WMS-implementering er en hold-

sport, og det er helt afgørende at få sat det 

rigtige hold.

Holdet eller rettere projektorganisationen 

består af en række forskellige roller på dels 

virksomhedens og dels WMS-leverandørens 

side af bordet. Samme person kan godt have 

flere roller, men virksomhedens opgaver bør 

som minimum fordeles ud på 3-4 personer. Det 

vigtigste er, at der bliver sat navn på alle roller, 

så ansvaret er tydeligt fordelt.

En god projektorganisation på virksomhedens 

side består af følgende roller:

Fundamentet for en succesfuld WMS-implementering 

er at få sammensat den rigtige projektorganisation 

fra starten.

Sæt det
rigtige hold

2.

#1

Projektleder
Hovedrolleindehaver og den person, 

som skal dedikere mest tid til proces-

sen. Det er virksomhedens projektleder, 

som skal holde styr på alle interessen-

ter i projekter og sikre, at alle leverer 

til aftalt tid. Projektlederen binder det 

hele sammen ved at lede projektdelta-

gerne og rapportere opad til projektets 

styregruppe. 

Hvem?
Som oftest besættes denne rolle af den 

driftsansvarlige på lageret. Det falder 

ofte naturligt, at det er én med dyb 

indsigt i lageret, som driver processen, 

men det er ikke en nødvendighed. 

Projektleder-kompetencer er vigtigere, 

så har man en erfaren projektleder i sin 

organisation, kan det være en fordel at 

lade vedkommende få kasketten.

”Det er virksomhedens 
projektleder, som skal hol-
de styr på alle interessenter 
i projekter og sikre, at alle 
leverer til aftalt tid.”
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#2

Intern procesansvarlig
Den procesansvarlige i projektet har en 

stor og vigtig rolle i forhold til at sikre, 

at alle lagerprocesser og -strukturer er 

på plads. Han eller hun deltager i både 

det indledende analysearbejde og i 

testfasen og er ansvarlig for at oprette 

lagerstruktur og stamdata i WMS’et, så 

lagerets processer understøttes bedst 

muligt. Det er også denne rolle, som har 

ansvar for lagerets fysiske opbygning 

og for, at alle lokationer er opmærket 

korrekt.

Den procesansvarlige har desuden en 

vigtig opgave i at sikre, at nye processer 

og arbejdsgange bliver rigtigt forankret 

i organisationen – både på lageret og i 

andre afdelinger som salg og indkøb. 

Derfor skal rollen gerne besættes af en 

person med en vis gennemslagskraft i 

organisationen.

Hvem?
Det vil generelt være fornuftigt, at rol-

len som intern procesansvarlige vareta-

ges af logistikchefen, lagerchefen eller 

en anden med indsigt i lagerets proces-

ser og struktur. Medmindre projekt-

lederrollen varetages af en dedikeret 

projektleder, vil der således ofte være 

personoverlap mellem projektlederen 

og den interne procesansvarlige, hvilket 

er en udmærket løsning.

#3

IT-infrastruktur deltager
IT-infrastruktur-deltageren skal sørge 

for, at der er styr på virksomhedens 

hardware og software, så installationen 

af WMS’et kan gennemføres.

Lige så vigtigt er ansvaret for at sikre, 

at virksomhedens samlede IT-infra-

struktur er på plads – blandt andet i 

form af at få etableret et stabilt trådløst 

netværk på lageret. 

Det er også IT-infrastruktur-deltageren, 

der har ansvar for at sikre, at de fornød-

ne printere, håndterminaler og anden 

hardware er til stede og fungerer, som 

de skal. 

Hvem?
Det vil oftest være en it-chef eller en 

repræsentant for it-afdelingen, som får 

denne opgave.
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#4

IT ERP-deltager
Snitfladen mellem WMS og ERP-system 

er helt afgørende for projektets succes, 

og derfor er der en dedikeret rolle til 

denne opgave. 

IT ERP-deltageren er med i analysen 

og udviklingen af interfacet mellem 

ERP-systemet og WMS’et og skal efter-

følgende sikre, at processerne mellem 

de to systemer fungerer i praksis. 

Det er også IT ERP-deltageren, som har 

ansvar for, at ERP-leverandøren afle-

verer de nødvendige informationer til 

aftalt tid. Denne opgave kan i sin natur 

kræve lidt fingerspidsfornemmelse, 

da ERP-leverandøren sandsynligvis 

har været i betragtning til at levere en 

lagerløsning og er blevet fravalgt til 

fordel for et dedikeret WMS. Derfor 

er incitamentet til at samarbejde ikke 

altid stort fra den side.

Hvem?
Denne opgave skal primært varetages 

af en IT-chef eller en repræsentant for 

IT-afdelingen, mens den del af opgaven, 

der handler om udvikling af interface 

mellem systemerne, i praksis vil skulle 

deles med en konsulent fra  

ERP-leverandøren.

#5

Hovedambassadør
Hovedambassadør er en lidt mere diffus 

rolle, men ikke desto mindre væsentlig. 

Formålet med rollen er at udnævne et 

lille team af personer, som tager ansvar 

for at drive implementeringen på lage-

ret fremad og sikre, at alle medarbejde-

re kommer med ombord. 

Hvem?
Lagerchefen er oplagt som hoved- 

ambassadør, og det samme er eventuelt 

andre operationelle ledere. Ellers er det 

en rolle, som med fordel kan besættes 

strategisk ved at involvere en eller flere 

af de mest erfarne folk på lageret, som 

i kraft af deres anciennitet vil være 

toneangivende for, hvordan lagermed-

arbejderne tager imod det nye system. 

Ejerskab for projektet er den bedste 

måde at sikre, at forandringen bliver 

taget godt imod.

#6

Superbrugere
Som hovedregel er det en god idé at 

uddanne en superbruger per område 

(varemodtagelse, pluk og forsendelse), 

og ellers kan man gå efter at have én 

superbruger for hver 8 medarbejdere. 

Superbrugerne skal forstå systemet 

godt nok til at uddanne kollegerne 

og har til opgave at hjælpe alle andre 

lagerfolk under og efter idriftsættelse 

af WMS-løsningen. 

Hvem?
Superbrugerne skal være medarbejdere 

på lageret, og de skal gerne have en vis 

flair for at arbejde med IT og test af IT. 
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#7

Styregruppe
Forankring er et nøgleord, når det 

handler om implementering af et WMS. 

Og det gælder både forankring på lager-

gulvet og ledelsesgangen.

Derfor er en projektorganisation ikke 

komplet uden en styregruppe, som kan 

svæve over vandene. Styregruppen skal 

forholde sig til og godkende afrap-

porteringer fra projektlederen og skal 

samtidig være et forum, som eventuelle 

problemer kan eskaleres til.

Hvem?
Styregruppen skal nødvendigvis have 

en vis gennemslagskraft, så ud over 

projektlederen fra både virksomheden 

og WMS-leverandøren bør styregrup-

pen bestå af medlemmer fra både virk-

somhedens og leverandørens ledelse 

eller direktion.

#8

Leverandørens hold
En projektorganisation til implemen-

tering af et WMS bør naturligvis også 

indebære en række roller på leveran-

dørsiden. Et projektteam bør bestå af 

en systemkonsulent, en implemente-

ringskonsulent, flere specialiserede 

systemudviklere og en projektleder til 

at drive projektet i den rigtige retning 

i tæt samarbejde med virksomhedens 

projektleder. 
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Der vil naturligvis altid være behov for tilpas-

ninger, men når vi siger, at et WMS-projekt er 

et forandringsprojekt, så handler det blandt 

andet om, at man skal være villig til at  

forandre sine processer. 

Det er dog ikke givet, at alle i virksomheden 

er klar til at acceptere den præmis, og det er et 

vigtigt punkt at være opmærksom på.

Systemet skal ikke håndtere alt
Noget af det, der kan afspore et projekt, er, 

hvis man insisterer på, at systemet skal kunne 

håndtere alle scenarier. 

Selv om man lige har investeret i systemun-

derstøttelse til sit lager i form af et WMS, så 

betyder det ikke, at alle tænkelige processer  

og afvigelser skal kunne håndteres af syste-

met. Nogle ting håndteres bedst manuelt  

– for eksempel fordi de opstår relativt sjældent 

og har minimal betydning. 

Hvis man vil klemme alle scenarier ind i  

systemet, øger man proceskompleksiteten  

unødigt, og det er den direkte vej til problemer.

Undgå suboptimering
Når medarbejderne på de forskellige områ-

der på lageret får indsigt i de muligheder, der 

opstår med et WMS, vil de ofte få idéer til, 

hvordan systemet vil kunne understøtte netop 

deres arbejdsgange. Det er i udgangspunktet 

positivt, men kan også føre til en uhensigts-

mæssig suboptimering. Det kan undgås ved at 

sikre en tidlig inddragelse af medarbejderne i 

processen og bruge alles input til at udvikle en 

samlet optimeringsplan for lagerets processer. 

Ud med de gamle vaner
En anden udfordring i forhold til en succesfuld 

WMS-implementering er, at man hænger fast 

i de gamle vaner i stedet for at tage skridtet til 

det nye system fuldt ud. Man har måske været 

vant til at plukke med papir og pen og printer 

derfor stadig pluklister ”for en god ordens 

skyld”. Det går ud over effektiviseringen og bør 

undgås.

Processer er afhængige af datakvalitet
Et WMS giver mulighed for en omfattende 

optimering af lagerets processer, men man skal 

holde sig for øje, at systemet er afhængig af de 

data, det får at arbejde med. Som et eksempel 

vil mange virksomheder kunne effektivisere 

ved at plukke direkte i forsendelsesemballagen 

og vil derfor gerne indarbejde denne proces. 

Det kræver imidlertid, at data i ERP-systemet 

og/eller WMS’et er fuldstændig valide, så man 

ikke ender med at lave ineffektive pluk. 

Et WMS som eksempelvis Apport WMS er et standardsystem 

med alle de fordele, det rummer i forhold til pris og robusthed. 

Med indkøb af et standardsystem skulle helst følge, at virksom-

heden også køber præmissen om, at det er bedre at tilpasse sine 

processer til systemet end omvendt. 

Tilpas processerne
til systemet

3.
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At selve WMS’et fungerer, som det skal, og taler 

sammen med andre forretningssystemer – i 

særdeleshed ERP-systemet – er en forudsæt-

ning for det hele, så lad os tage udgangspunkt i, 

at den del er på plads. 

Der er nemlig mere til teknikken. Det er  

også vigtigt at have fokus på virksomhedens 

it-infrastruktur og medarbejdernes forståelse 

for teknikken.

Etablér stabilt trådløst netværk
Et WMS med håndterminaler eller pick-by-

voice er afhængigt af trådløst netværk for  

at fungere. Derfor er etableringen af det 

trådløse netværk en opgave, som ikke skal 

undervurderes. Får man ikke skabt tilstrække-

lig dækning i alle hjørner af lageret, ender man 

med, at der er områder, hvor forbindelsen  

falder ud, så systemet ikke kan hente eller 

sende information. 

Det er ikke en enkel opgave at lave trådløst 

netværk på et lager, da de mange reoler og 

varer skaber markant vanskeligere forhold end 

i et normalt kontorlandskab, og det vil derfor 

ofte være en god idé at få professionel hjælp 

fra netværksspecialister til etableringen. 

Udvælg superbrugere med flair for IT
Som nævnt under punkt 2 bør projektorgani-

sationens superbrugere være i besiddelse af en 

vis portion flair for IT. Det skyldes blandt andet, 

at superbrugerne skal kunne skelne mellem 

reelle tekniske fejl og den klassiske ”fejl 40”. 

Det kræver forståelse for sammenhænge og 

for, hvordan systemer arbejder sammen.

Test, test og test igen
Det er naturligvis WMS-leverandørens ansvar 

at levere et system, der fungerer, men virksom-

heden skal også selv tage ansvar for at teste, at 

systemet fungerer i den praktiske virkelighed. 

Masser af test er den bedste forsikring mod, at 

projektet bliver afsporet på grund af fejl eller 

uhensigtsmæssigheder, der opdages for sent i 

processen. Involvering i testfasen er samtidig 

den bedste måde for superbrugerne at opnå en 

god forståelse for, hvordan systemet fungerer.

Selv om vi lægger meget vægt på, at et WMS-projekt først og 

fremmest er et forandringsprojekt, så er det jo ingen hemmelig-

hed, at det også handler om teknik. Hvis teknikken ikke fungerer, 

er systemet ikke meget bevendt.

Få styr på
teknikken

4.
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Der er med andre ord en del at holde styr på,  

og derfor er det en god idé at følge en gennem-

prøvet opskrift i form af en projektmodel. 

Apport arbejder altid ud fra en faseopdelt 

projektmodel, som holder projektet på sporet 

ved, at der ikke tages hul på en ny fase, før 

begge parter bogstaveligt talt skriver under på, 

at man er klar til at gå videre i projektet. I de 

enkelte faser er der fokus på både organisatio-

nen, processen og teknikken.

Projektets 5 faser

De 5 faser i projektet er:

· Analyse og forberedelse

· Udvikling

· Test

· Uddannelse 

· Klargøring og indkøring

Herefter går systemet live og overgår så til 

almindelig drift. 

Fordelen ved at arbejde efter en velafprøvet 

model som denne er, at man har en klar dreje- 

bog for, hvordan man når igennem alle de nød-

vendige aktiviteter, milepæle og faser. Og ikke 

mindst, hvordan man får taget højde for de 

behov for ændringer, som opstår undervejs.

Modellen opstiller nogle gensidigt forpligtende 

spilleregler, som begge parter anerkender, og 

så har man en rettesnor i forhold til, hvordan 

projektet skal styres, og hvordan der skal tages 

beslutninger undervejs. 

Undgå at køre galt…
At indføre et WMS er en gennemgribende  

forandring, og det betyder naturligvis også, 

at der er risiko for at ryge af sporet undervejs. 

Men selvom mange it-projekter går galt, 

behøver det ikke gå sådan. Hvis du tager 

udgangspunkt i de 5 punkter, som er nævnt 

i denne guide, er du allerede godt på vej til en 

succesfuld WMS-implementering.

Som punkterne oven for viser, er en WMS-implementering et pro-

jekt, som tager tid, kræver ressourcer og involverer mange inte-

ressenter - både internt og eksternt.

Følg en gennemprøvet 
projektmodel

5.

Fase 1

Analyse og
forberedelse

Fase 2

Udvikling

Fase 3

Test

Fase 4

Uddannelse

Fase 5

Klargøring
og indkøring

Drift



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


