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REMA 1000 DANMARK 

▪Vi har over 14.000 kollegaer

▪350+ butikker i Danmark i 2020

▪Driver også REMA Distribution som leverer varer til en lang række 
partnere bl.a. i Convenience branchen (600+ butikker)

▪Omsætning på 18,7 milliarder i 2020

▪Leverede mere end 2 millioner EUR-paller i 2020

▪Ca. 9.000 varenumre

▪Franchise – alle REMA 1000 butikker drives af  selvstændige købmænd



VORES SYSTEMARKITEKTUR

Warehouse Management 
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Transport Planning & 

Management System
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External Partner IT Systems



SUPPLY CHAIN PLANNING & FORECASTING 
SYSTEM



SUPPLY CHAIN PLANNING & FORECASTING 
SYSTEM – SLIM4

Generering af forecast – Udgangspunkt i forskellige modeller

Forecast dannes med udgangspunkt i historik og kombineres med 
tendenser, sæson og events
 Historik: Basis er 24 måneders historik, men tilpasses efter behov

 Tendenser: Flere butikker, udvikling i kunder, vareskift (Økologi, veganer m.m.)

 Sæson: Jul, påske, sommer, vinter

 Events: Kampagner, fødselsdag, Black Friday, udsolgt 

Afvigelsesbaseret system, så disponenterne håndterer undtagelser 

Energien bruges på at justere parametre og behandle afvigelser



FEBRUAR 2020

Implementering af nyt Supply Chain Planning & Forecasting System – Slim4 igangsat

Corona kommer ikke til at påvirke Danmark i nævneværdig grad



11. MARTS 2020

Statsministeren - ”Vi må handle nu”

Danskerne - Vi må handle nu



MARTS 2020 
EN NY OG UFORUDSIGELIG VIRKELIGHED

Hjemmearbejde

Uddannelsesinstitutioner lukket

Restauranter og natteliv lukket

En speciel påske

Ingen konfirmationer, bryllupper og begivenheder

Sommer i Danmark & rejserestriktioner

Genåbning og nedlukning og genåbning

Og meget mere …….



HVAD GJORDE VI

Samlede kollegaer på tværs af organisationen i ”Kender 
du Typen” grupper
 Hvad betyder det at vi arbejder hjemmefra og at børnene også er 

hjemme?

 Hvordan kommer vi til at holde påske?

 Hvad betyder det, at vi ikke kan gå på restaurant og i byen?

 Hvad betyder det, at vi ikke kan komme på sommerferie og hvis 
tyskerne ikke kommer til os? 

 Hvad betyder restriktionerne for vores forbrug?

Øgede sikkerhedslageret på udvalgte varer

Fortsatte implementering af nyt Supply Chain Planning & Forecasting System

Samarbejdede mere på tværs end nogensinde før



HVAD HAR VI LÆRT

Mennesker gør forskellen – Vi skal fortsat have de bedste 

IT Systemer kan hjælpe os at justere kursen hurtigere og mere 
effektivt

Optimering har en pris

Vi skal bryde siloer ned og arbejde mere sammen på tværs af 
forsyningskæden, så vi spiller hinanden gode

Keep IT simple


