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Digitalisering av lager
og logistikk
Den fjerde industrielle revolusjonen er
i full gang. Det er vekst og optimisme.
Det setter den interne logistikken under
press og akselererer behovet for å øke
skalerbarheten og fleksibiliteten.
LOGIA er den anerkjente softwareløsningen
som styrer og optimerer alt innen
lager og logistikk. En løsning som
digitaliserer lageret og logistikken, og
som gir nye muligheter for optimering og
effektivisering i en utstrekning som gjør
investeringen interessant.

LOGIA sikrer bl.a.:

God planlegging og oversikt
Strømlinjeformet materialeflyt
Minimal intern transport
Effektiv og feilfri ekspedisjon
Optimal utnytting av ressurser
Full integrasjon og sporbarhet

LOGIA digitaliserer
lageret og logistikken –
både på de manuelle og de
automatiserte områdene.

LOGIA er utviklet og støttet av ingeniør- og software-virksomheten Logimatic. Løsningen så dagens lys i
1997, og er siden blitt utviklet til en komplett IT-plattform for lager og logistikk.
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Innovativ IT-plattform styrer hele logistikken

Lagerautomasjon
WCS

Lagerstyring
WMS

Innovativ IT-plattform
styrer hele logistikken
LOGIA er en komplett IT-plattform med
spesialiserte styringspakker til styring,
optimering og integrering av hele den
interne logistikken. Du kan velge en eller
flere styringspakker – og utvide løsningen
etter behov og ambisjonsnivå. Uansett
omfang er det alltid bare én integrasjon til
ERP.

Intuitiv og brukervennlig
Brukergrensesnittet er unikt i kraft av sin høye grad
av visualisering, anvendelse av artikkelbilder og
enkle instruksjoner. Alt er intuitivt og lett å avkode
og handle på – både i forhold til planlegging og
utførelse.

Du kan velge én eller flere
styringspakker – og utvide
løsningen etter behov og
ambisjonsnivå.

LOGIA plattformen inneholder følgende styringspakker:

Styring av
forsendelsen
Produksjonslogistikk

Lagerstyring / WMS

Lagerautomasjon / WCS

LOGIA styrer og optimerer det manuelle lage-

LOGIA styrer alt automatisk utstyr som f.eks.

ret og sikrer at arbeidsprosessene er optima-

lagerautomater, miniloads, banesystemer,

le, at lagerplassen utnyttes best mulig, og at

kraner og roboter. LOGIA sikrer maksimal

det er lett å planlegge og ekspedere ordrer

utnytting av utstyrets kapasitet og kan styre

effektivt og feilfritt.

utstyr av forskjellige fabrikater.

Produksjonslogistikk

Styring av forsendelsen

LOGIA styrer plukk til produksjon, ferdigmel-

LOGIA styrer forsendelsesområdet, ranker

ding med flyt mellom produksjonsceller og

og transportadministrasjon. Plassen i forsen-

flyt til mellom- og ferdigvarelager. Det leveres

delsesområdet utnyttes optimalt, og ordre-

og hentes suksessivt til og fra produksjonen,

ne ekspederes effektivt og sikkert videre til

slik at varer ikke tar mer plass enn nødvendig

transportører og ut til kundene.

før og etter de skal brukes.

5

6

Lagerstyring / WMS

Lagerstyring / WMS

Lagerstyring / WMS
LOGIA Lagerstyring er kjernen i
løsningen med alle basisfunksjoner.
Her styres lokasjoner, beholdninger og
medarbeiderressurser. Inn- og utgående
ordrer mottas fra ERP og planlegges og
igangsettes. Oversiktsbilder viser status på
lageret, og ordreekspedisjonen kan følges
og styres.

LOGIA styrer og optimerer alle prosesser fra
varemottak til forsendelse. Prosessene forenkles
og systematiseres for å la medarbeiderne håndtere
varene effektivt, ekspedere flere ordrer parallelt og
minimere den interne transporten.

Online plukkelister og god arbeidsrytme
De enkelte lagermedarbeiderne slipper
de tradisjonelle papirlistene som kan være

WMS-en styrer det manuelle lageret der
medarbeidere er den utførende ressursen
som veiledes og støttes gjennom effektiv
og feilfri ekspedisjon.

vanskelige å få oversikt over, og får i stedet
rett informasjon presentert elektronisk og i
sanntid gjennom terminaler, pda-er, hodesett,
iPads o.l. Medarbeiderne veiledes gjennom
ekspedisjonsprosessen og melder fortløpende
direkte tilbake.

LOGIA oppfyller de nyeste kravene
til lager- og logistikkstyring,
ledelsesinformasjon, individstyring og
sporbarhet.

Informasjonen presenteres enkelt, visuelt og lett
forståelig. Det gir god oversikt og god arbeidsrytme
for den enkelte medarbeider.

LOGIA bruker effektive lagerstyringsprinsipper, som f.eks.:

Mobilt varemottak

LOGIAs brukergrensesnitt
er enkelt og intuitiv. Det gjør
arbeidet på lageret lett og
effektivt.

Cross docking

Optimal vareplassering
Optimale plukkeruter

Innlagringsforberedelse

Volumberegning av ordrer
Batchplukk

Dynamiske plukkesteder
Fortløpende gjenoppfylling

FIFO / LIFO

Plukk direkte til forsendelsesemballasje

Emballering og fraktkonsolidering
Nullpunktsopptelling
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Lagerautomasjon / WCS
LOGIA Automationsløsninger spenner
fra styring av en enkelt lagerautomat til
styring og integrering av helautomatiske
lagre og distribusjonssentre.

Styring av automatisk lagerutstyr
LOGIA har standardstyringsmoduler til alt automatisk lagerutstyr på tvers av fabrikater. Det betyr
at utstyr av forskjellige fabrikater og varianter kan
blandet og styres i samme LOGIA-løsning. Det gir

Selv de mest «helautomatiske» lagere har
også manuelle områder. LOGIA kan styre
hele lageret samlet i en og samme løsning.
Det sikrer god integrasjon, god flyt i den
interne logistikken – og bare én integrasjon
til ERP.

stor fleksibilitet og uavhengighet. Utvides behovet og lagersituasjonen med nytt lagerutstyr, kan
løsningen lett bygges ut med ytterligere styringsmoduler.

Maksimal utnytting av kapasitet
LOGIAs styringsmoduler sikrer maksimal utnytting
av hvert enkelte anleggs kapasitet i form av
utnyttingen av plassen/fylningsgraden samt

LOGIA styrer automatisk lagerutstyr:

anleggets effektivitet/hastighet.

Optimal flyt og load balancing
Høylager

Samspillet og flyten mellom anleggene optimeres.

Kanallager

sikrer maksimal utnytting av den samlede

Gjennomløpsreoler
Layer picker
Miniload
Lagerautomater
Roboter

LOGIA kan styre og integrere
alt automatisk lagerutstyr
på tvers av alle fabrikater.

Banesystemer

Styringsprinsippene og LOGIAs load balancing
kapasiteten og effektiv ordreutførelse.
Den gode integrasjonen mellom utstyr, prosesser
og virksomhetens ERP sikrer maksimalt
driftsutbytte.

Levetidsforlengelse av automasjon
LOGIAs styringsmoduler kan også være relevante
for eksisterende anlegg der styringen ikke lenger er
tidssvarende. Dette kan forlenge anleggets levetid.

Sorteringsanlegg
AGV-er m.m.

Utstyr av flere forskjellige fabrikater
og varianter kan blandes og styres i
samme LOGIA-løsning.
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Produksjonslogistikk
LOGIA styrer plukk til produksjon samt
vareflyt og -beholdninger gjennom
produksjonen. Materialflyten optimeres
gjennom LEAN-prinsipper og elektronisk
kanban.
Produksjons- og lagermedarbeidere er
online på LOGIA, og transaksjonene skjer
ved skanning eller enkle registreringer
samtidig med den fysiske varebevegelsen.
Lagerbeholdningen skrives ned når varer
plukkes til produksjon og varer-i-arbeid
styres.

LOGIA medvirker til sikring av at definerte
inspeksjoner utføres, og det bekreftes at
målinger ligger innen akseptable toleranser
innen man kan komme videre i prosessen.
Batch- og serienumre registreres lett
i arbeidsgangen, og LOGIA sikrer full
sporbarhet.
LOGIA støtter styring av
materialeflyt og beholdninger
gjennom produksjonen.

LOGIA styrer bl.a.:

Optimal koordinering mellom lager og
produksjon
LOGIA styrer plukk av varer til produksjonsordrer
samt levering ved produksjonsceller til rett tid før
produksjoner skal settes igjen. Helst ikke særlig
mye før, og slett ikke senere. Varer som leveres før,
tar opp unødvendig plass i produksjonen og kan
være i veien. Varer som leveres for sent, betyr at
produksjonsapparatet og -medarbeidere er inaktive.
Etter produksjon hentes halvfabrikata og ferdige
varer ved arbeidsstedet og flyttes enten videre til
neste arbeidssted, på mellomlager eller på ferdig

LOGIA styrer materialflyt
til produksjon og optimerer
ut fra LEAN-prinsipper.

varelager, eller rett til forsendelse.

Rå-, mellom- og ferdigvarelagre
Lagerbeholdning og -lokasjoner
Plukk av materialer til produksjon
JIT-levering til produksjonsceller
Elektronisk kanban
Varebestilling/etterfylling
Styring av batch-, lot- og serienumre
Flyt av halvfabrikata mellom arbeidssteder
Suksessiv levering til arbeidssteder

Prosess- og kvalitetskontroll og sporbarhet
Før, under og etter produksjonsprosessen kan
det være inspeksjoner, målinger og verdier
som skal undersøkes og registreres.

Flyt av ferdigvarer
Innlagring på mellom- og ferdigvarelagre
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Styring av forsendelsen
LOGIA ivaretar den siste delen av ordreekspedisjonen i form av fraktbestilling
og klargjøring til forsendelse. LOGIA gir
oversikt over forsendelsesområdets plass,
porter og ranker, og styrer tildeling og
registrering av plass til lastbærer i de mest
optimale rankene med hensyn til lesseport.

plasskrav ikke kan oppfylles innen de registrerte
lessetidspunktene. Dette betyr at man tidlig kan
rykke rundt på ordrer eller endre lessetidspunkter.
Styringen sikrer at rankene kan gjenbrukes til
forskjellige ordrer i løpet av dagen.

Lessestyring
LOGIA optimerer håndteringen av forsendelser

Alt er registrert og styrt. Det letter
arbeidet for både lagermedarbeidere og
transportører, og sikrer at transportører
lett får med rett gods.

fra forsendelsesområde til transportør og sikrer at
denne utføres så effektivt og feilfritt som mulig.
Når godset hentes, styrer LOGIA hvilke ordrer
som skal lesses og angir hvor de er plassert i
forsendelsesområdet. LOGIA sikrer at godset lesses i

Dynamisk rankstyring

riktig rekkefølge.

Levering til og henting fra forsendelsesområdet skal
helst foregå suksessivt, for å unngå kø ved porter og

Lastbæreretiketter skannes etter hvert som pallene

plassproblemer i forsendelsesområdet.

lesses – dermed unngås lessing av feil paller, og
ingen paller glemmes. Når lessingen avsluttes,

LOGIA styrer og reserverer ranker til ordrene i

brukes data til automatisk utskriving av fraktpapirer

forsendelsesområdet. Det skjer ut fra ordrenes

slik at tastearbeid unngås og feil minimeres.

lessetidspunkter og volumprognoser.

Integrasjon til transportadministrasjon

LOGIA gir oversikt over
forsendelsesområdets
plass, porter og ranker.

Ordrepallene tildeles den nødvendige plassen og

LOGIA har standardintegrasjon til bl.a. Consignor og

rankes opp kundevis, slik at de kan lesses ut fra

transportleverandørers TA-systemer. Medarbeideren

avlesningsrekkefølgen på turen. Den dynamiske

opplever det som ett system og kan lett bestille

plasstildelingen sikrer at ordrene tildeles ranker

frakt som en integrert del i arbeidsgangen. Alt

utfor eller så tett som mulig på den porten

bestilles og registreres på nett.

de hentes ved og i samsvar med det aktuelle
tidsvinduet. Det gir mindre intern transport og mer
effektiv lessing.
LOGIA styrer rankområdet ut fra plasskrav,
utnyttingsgrad og reservasjoner, og advarer hvis

LOGIA gir oversikt over forsendelsesområdets plass, porter og ranker, og
styrer tildeling og registrering av plass
til lastbærer.
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Planlegging, oversikt
og god arbeidsrytme
LOGIA er en software-løsning med
spesialmoduler innen lagerstyring,
automasjonsstyring, produksjonslogistikk
og distribusjonsstyring. Løsningen binder
hele logistikken sammen og gir oversikt
og god planlegging. Det skaper god
arbeidsrytme og de beste resultatene.

Planlegging og oversikt
LOGIA inneholder de verktøyene som skal til for
å optimere og styre logistikken effektivt. LOGIA
skaper overblikk, god planlegging og sikrer optimal
utnytting av alle ressurser.

God arbeidsrytme
Arbeidsprosessene optimeres og unødvendige

LOGIA styrer og optimerer hele den interne

oppgaver og håndteringer fjernes. Medarbeidere

logistikken og sikrer optimal flyt og integrasjon

veiledes gjennom arbeidsprosessene i sanntid og

mellom manuelle og automatiserte områder.

får presentert riktig informasjon visuelt, enkelt og

Løsningen tilbyr LEAN-styring på alle nivåer, og

lett forståelig. Det gir både god oversikt og god

målet er å forbedre effektivitet, minimere feil og

arbeidsrytme for den enkelte medarbeideren.

redusere kostnader.

Resultatmåling og optimering
Der et ERP-system er planleggingsorientert, er

LOGIA gir et faktabasert beslutningsgrunnlag til å

LOGIA oppgaveorientert. Alle arbeidsganger støttes

kontinuerlig kunne optimere effektiviteten, styre

og alle data i prosessene sikres og samles opp. Alle

kostnader og øke leveringssikkerheten.

medarbeidere er på nett og brukergrensesnittet er
utformet ut fra behovet og brukermiljøet i lagerog logistikkfunksjonen. Det er prosessorientert,
oversiktlig og lett at forstå.

LOGIA er utformet
og utviklet spesifikt
til lager- og
logistikkfunksjonen.

LOGIA binder sammen hele
logistikken. Det gir overblikk
og skaper gode resultater.
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En løsning fra Logimatic
LOGIA utvikles og støttes av ingeniør- og
software-virksomheten Logimatic. Virksomheten
ble grunnlagt i 1987 og er spesialister innen
forsyningskjede, industriell automasjon og en
rekke nisjeområder – alle med det overordnede
formålet å øke effektiviteten og styrke kundenes
konkurranseevne.
Vi leverer standardløsninger som støtter
forretningsprosessene hos den enkelte kunden.
Det er vår målsetning at det ikke skal utvikles
kundespesifikke løsninger. Vi utvider i stedet
standardløsningen i takt med at nye generelle
behov identifiseres.
Vi prioriterer et nært samarbeid med kundene
våre. Du kjenner forretningen din best. Vi har
softwaren og ekspertisen. I tett samarbeid ender
vi på den beste løsningen. En løsning som er
godt forankret i virksomheten din og som skaper
resultater.

LOGIMATIC
Sofiendalsvej 5B
9200 Aalborg SV
+45 96 34 70 00
logiawms@logimatic.dk
logiawms.dk

