Styring av
lagerautomater
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Maksimal utnytting
av utstyrets kapasitet
LOGIA Lagerautomatstyring er den universelle og anerkjente programvarestyringen
til lagerautomater. Styringen bygger på
nyeste teknologi og høy grad av standard
konfigurasjonsmuligheter.

Intuitiv og brukervennlig
LOGIAs brukervennlige brukergrensesnitt er unikt
i kraft av sin høye grad av visualisering, bruk av
artikkelbilder og enkle instruksjoner. Funksjonene
ved automaten er enkelt og intuitivt støttet av ’fraoperasjon’ og ’til-operasjon’.

Lagerautomatstyringen sikrer den beste
utnyttingen av lagerplassen og optimerer
kapasiteten til innlagring og plukk i
lagerautomaten.

Det effektive plukket
LOGIAs ordreautomat aktiverer automatisk plukk
til ordrer ut fra oppsatte kriterier og sikrer at
oppgavene er avstemt med de øvrige aktivitetene

LOGIA holder orden på lagerbeholdningen,

på lageret. Valg av kriterier avhenger av hva som

og i takt med at ordrer settes i gang, kjøres de

er hensiktsmessig å styre etter i den aktuelle

rommene som skal brukes automatisk frem i

lagerdriften.

lagerautomatens åpning. På alle automater tilgås
LOGIA via touchskjermer, der LOGIA veileder
operatøren gjennom hva som skal plukkes, fra
hvilken lokasjon, i hvilket antall og til hvilken ordre.
Det er lett og effektivt.

Ordreautomaten kan også konfigureres til å
planlegge og optimere på ordrene. Den kan f.eks.
samle relevante ordrer til batch-plukk, legge
sammen ordrer til samme kunde/leveringsadresse,
beregne ordrevolum og vise størrelse på ordrekasse,
og den kan styre kombinerte plukk- og pakkoperasjoner.

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

LOGIA er en effektiv løsning
med stor fleksibilitet. En
løsning som er velegnet til
alle lagre uansett størrelse og
ambisjonsnivå.

3

4

Lagerautomasjon / WCS

Lagerautomasjon / WCS

God integrasjon gir
effektive prosesser
En, to eller mange automater.

Integrert i flyten på lageret
LOGIA kan styre varer som skal i lagerautomater fra

LOGIA er den ideelle løsningen, uansett
om behovet er styring av én automat eller
et ubegrenset antall lagerautomater. Det
kan alltid kobles på flere automater, og
brukergrensesnittet er det samme, uansett
automatens fabrikat.

de ankommer til varemottak og til de er plukket,
pakket og klare til forsendelse. Det gir optimale
forhold for optimering av prosessene i og rundt
lagerautomatene. Det kan bl.a. være i form av
klargjøring av varepartier til innlagring og plukking
til flere ordrer samtidig når varen er fremme i
automatens åpning.

Den høyeste effektiviteten oppnås ved at
lagerautomatene integreres i flyten på lageret.
Ved å integrere automatstyringen i flyten på
lageret elimineres unødvendige håndteringer
og registreringer. Prosessene og utnytting av
automatene strømlinjeformes og sikrer effektive
arbeidsganger på lageret som helhet.

Operatøren kvitterer for
utført jobb og beholdningen
oppdateres automatisk

I tillegg kan LOGIA-styringen lett konfigureres
til endrede behov over tid, slik at f.eks.
soneinndeling og plukkemetoder justeres ut fra
nye behov. Det kan f.eks. være i forbindelse med
endringer i produktsortiment, ordrevolum eller
ordresammensetning.
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Optimering og
automatisering av driften
Enda mer funksjon.
LOGIA inneholder flere muligheter som
styrker kvalitet og effektivitet i forbindelse
med anvendelse av lagerautomater. Nye
funksjoner kan velges til etter behov og
over tid. Her er et utvalg listet opp og
utdypet i separate faktaark.

LOGIA brukes innenfor stort
sett alle bransjer, med stor
variasjon i løsningenes
omfang, kompleksitet og
automasjonsgrad.

Optimering av prosesser:

Integrasjon og kommunikasjon:

Innlagringsforberedelse

Grensesnitt til lagerautomater

Batchplukkestyring

Integrasjon til ERP

Plukkebord-/-vognstyring

Integrasjon til WMS

Automatisk etterfylling

Styring av beholdning og lokasjoner:

Automater i automasjonscelle:

Lokasjons-layout (rom/hyller)

Automatisk innlagring

Lagerautomatlayout

Integrert banesystem

Load balancing

Integrert robotstyring

Beholdningskontroll/nullpunktsopptelling
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En del av logistikk- og IT-plattformen LOGIA
LOGIA Lagerautomatstyring er en styringspakke
fra logistikk- og IT-plattformen LOGIA. Plattformen
inneholder alt til styring og optimering av lager
og logistikk, bl.a. lagerstyring/WMS, styring av
lagerautomasjon/WCS, produksjonslogistikk og
styring av forsendelsen.
LOGIAs styringspakker kan brukes enkeltvis eller
som en komplett løsning. Styringspakker kan
legges til etter behov, og uansett omfang er det
alltid bare én integrasjon til ERP-systemet.

En løsning fra Logimatic
LOGIA utvikles og støttes av teknologi- og
software-virksomheten Logimatic. Logimatic
ble grunnlagt i 1987 og vi er spesialister innen
forsyningskjeden, industriell automasjon og en
rekke andre nisjeområder.
Vi prioriterer et nært samarbeid med kundene
våre. Du kjenner forretningen din best. Vi har
programvaren 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
DK-9200 Aalborg SV
+45 9634 7000
logiawms@logimatic.dk
logiawms.dk

