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Side 2

Derfor er din lager- og logistikløsning
afgørende for omsætningen
Med mere end 100 års erfaring inden for logistikløsninger,
har vi erfaret, at mange virksomheder benytter en
omkostningstung og ineffektiv logistikløsning, hvor
løsningen er blevet opbygget mere kompliceret end
nødvendigt. Det medfører store omkostninger, der
har en direkte negativ effekt på både virksomheders
serviceniveau overfor kunderne samt omsætning/
indtjening, som derved vanskeliggør virksomheders
økonomiske vækst. Man kan ikke altid opnå balance
i omsætningsvækst og indtjening, men desto bedre
logistikløsning man har opbygget, jo bedre er man stillet til
fremtidens markedsmæssige udsving.
Strategisk har det aldrig været vigtigere end i denne tid,
at virksomheder har det helt rigtige logistik set-up for
hele tiden at kunne garantere forsyningssikkerheden
i enhver henseende. Specielt COVID-19 udfordrede
forsyningssikkerheden på tværs af kontinenter. Men
det rette logistik set-up for én type virksomhed er
nødvendigvis ikke det mest optimale logistik set-up for
andre typer virksomheder. Derfor er det heller ikke muligt
at komme med én præcis opskrift, men vi kommer her
med vores bud, da der er fællestræk, alle virksomheder
bør være opmærksomme på i deres logistik set-up.
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Stabil kvalitet uanset efterspørgsel
Uanset branche, virksomhed og produkt er den største
opgave for enhver virksomhed at tilpasse sig markedet
i forhold til udbud og efterspørgsel. Herudover er det
afgørende, at virksomheder kan levere den samme høje
service og kvalitet uanset udsving i efterspørgslen. Det er
nemlig afgørende for, om du fastholder dine kunder, samt
antal ambassadører du har i markedet, som på længere
sigt vil bringe dig nye kunder.
Kvalitet og service strækker sig altså meget længere,
end at I har produceret et topprodukt. Selvfølgelig er det
afgørende, at I har et produkt, som markedet efterspørger.
Men hvis dine kunder ikke får produkterne til aftalt tid,
eller hvis produkterne er skadet, når de modtages, eller
hvis I simpelthen ikke kan leve op til efterspørgslen, vil
der være en større risiko for, at jeres nuværende kunder
er på udkig efter nye leverandører. Og det er her lagerog logistikløsningen kommer ind i billedet og bliver
afgørende. Logistikløsningen har en afgørende betydning
for, om din virksomhed kan levere den samme høje
kvalitetsstandard, når efterspørgslen pludselig stiger
markant eller falder drastisk.
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Omkostningstung og ineffektiv logistik
Der findes et amerikansk udtryk, som lyder:
”Keep it simple”. Meningen med udtrykket er, at jo simplere
noget rent faktisk er, jo mere sandsynligt er det, at
outputtet er brugbart:

The simplest solution is most likely the
correct solution
Dette udtryk har vi selvfølgelig også erfaret i
logistikbranchen, og når logistikløsningen bliver mere
kompliceret end nødvendigt, så ender det med en både
omkostningstung samt ineffektiv løsning.
Logistikken bliver ofte omkostningstung, når der er
for mange parter involveret i logistikløsningen – der
kan fx være mange parter involveret, hvis man benytter
forskellige leverandører i logistikkæden.
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Og det får en negativ effekt på:
• Leveringssikkerhed
• Fejl i kommunikation samt håndtering af varer
• Fleksibilitet i forhold til levering
• Flaskehalse på lager samt distributionen
Med ﬂere forskellige parter bliver logistikløsningen mere
kompleks, og det stiller større krav til koordineringen, og
det overordnede overblik kan være svært at opnå.
Kundecase

Nøglen til et
suverænt samarbejde
– er baseret på tillid
og et stærkt koncept,
der gælder for begge
virksomheder.”
Se case
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Sådan holder du logistik set-up’et enkelt
1) Hav en klar strategi for
Du får den ultimative bedste løsning, hvis du kan
specificere, hvad du forventer af samarbejdet.
En tydelig strategi vil hjælpe logistikudbyderen til at få
tilpasset den bedste løsning til netop din virksomhed.
Men det kræver en detaljeret salgsstrategi, hvor de salgsog forretningsbetingelser, der er væsentlige for dine
kunder, er inkluderet.

I strategien kan det indgå:
• Om der forventes dag til dag levering?
• Er der minimumsbestillinger?
• Hvilken fleksibilitet forventes der til logistikudbyderen?
• Hvad er kravene til leveringssikkerhed?
• KPI’er? (Dette punkt kommer vi nærmere ind på senere)
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2) Saml overblikket
Vi ved, at prisen ofte spiller en stor rolle, når der
vælges logistikudbyder, hvilket ofte kan være grunden
til, at man vælger flere forskellige udbydere. Det
vanskeliggør dog muligheden for at have et overblik over
optimeringsmulighederne. Derfor bør man overveje at
samle så mange ydelser som muligt hos den samme
udbyder.
Det vil mindske risikoen for kommunikationsfejl, samt
risikoen for et ineffektivt flow, og det vil speede processer
op, da der vil være mindre tilpasning og koordinering.
Herudover sikrer du, at der er et samlet overblik over
løsningen, hvilket er forudsætningen for, at den kan
optimeres. Et bedre overblik øger nemlig markant chancen
for at finde forbedringer og optimeringsmuligheder.
Det kan altså sagtens være, at du ville kunne finde en
billigere løsning ved at sprede logistikopgaverne. Men
frem for at tænke: ”hvad kan der spares”, kan det være
fordelagtigt at tænke: ”hvad kan der tjenes”, da den
rette optimerede logistikløsning kan hjælpe til, at din
virksomhed vækster.
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Overblik, der skaber muligheder for stordriftsfordele
Det er i høj grad logistikudbyderens opgave at
anskueliggøre processen og komme med den nødvendige
ekspertise og rådgivning til, hvordan du kan få det mest
effektive set-up. Her er det selvfølgelig vigtigt at have
in mente, at der kan være forskel på muligheden for
at udnytte stordriftsfordele. Hver enkelt producerende
virksomhed eller handelsvirksomhed er hver især deres
egen begrænsning med hensyn til volumen/udsving.
Det kan fx være strategisk vigtigt at få sine råvarer
tæt frem til produktionen og færdigvarerne helt frem
til kunderne på de nærmarkeder, som den enkelte
virksomhed har – specielt hvis kundernes krav til levering
er ekstremt kort. Er logistikken kompliceret, er det ofte
svært at gennemskue forbedringer, da overblikket kan
være svært at skabe.
Det er nødvendigt at have et overblik over setup’et for at
se, hvor der er mulighed for at udnytte stordriftsfordele.
Dog er det altafgørende, at logistikudbyderen inddrages i
processerne, sådan at de hele tiden er med til at sikre en
optimering og har overblikket over, hvilke muligheder der
er for stordriftsfordele.
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Sådan vælger du den rette logistikpartner
Alt du har læst hidtil kan selvfølgelig kun lade sig gøre, når
du vælger den rette logistikpartner. Vi vil derfor komme
med vores bud på, hvilke forudsætninger du bør have
fokus på, når du skal finde de rette kandidater.
Der kan være mange fordele ved at benytte en ekstern
partner til lager- og logistikløsningen. Er man f.eks. i et
marked med store sæsonudsving, eller er man på en
vækstrejse, kan det være en fordel med en ekstern partner.

1) Den eksterne logistikudbyder – fleksibilitet og
outsourcing
Det vigtigste er at finde en logistikpartner, der kan tilbyde
dig den nødvendige fleksibilitet, som gør, at du kan
fokusere på at vækste uden at spekulere på logistikken.
Når din logistikleverandør fra start ser sig som en del af
din virksomhed, har du skabt grundlaget for at kunne klare
efterspørgslen fra dine kunder på en smart måde.
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Ved at outsource logistikken følger en række
fordele, som sikrer din bundlinje:
• Din virksomhed har ikke et overbemandet eller for stort 		
lager, når efterspørgslen er lav
• Din virksomhed har ikke et underbemandet lager, når 			
efterspørgslen stiger igen
• Du vil have variable omkostninger
• Lagerkapaciteten tilpasses jeres løbende behov for plads
• Du skal ikke selv bære alle investeringer – disse deles 			
med andre kunder
Med andre ord kan du sørge for, at logistikken følger
med markedet, når du vælger at outsource – hvor du
både har mulighed for vækst grundet sikkerheden i den
rette bemanding og lagerplads, og samtidig sikrer du en
ensartet levering i en fastsat kvalitet – også når du oplever
kraftig vækst i efterspørgslen.
Herudover er du bedre sikret økonomisk, hvis
efterspørgslen falder, da du har en variabel omkostning.
Du er kunden, og logistikudbyderens opgave er
udelukkende at sørge for, at du er tilfreds, og at der leves
op til dine krav. Hertil kommer der også fordele i forhold til
regler og restriktioner, som du ikke behøver at fokusere på.
Ved at outsource lagerløsningen er det logistikudbyderens
ansvar at være opdateret på diverse certifikater og
miljøgodkendelser.
Se vores certifikater og godkendelser her
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2) Find frem til logistikudbyderens
kernekompetencer
Logistikbranchen kan være en kryptisk branche at
gennemskue. Man kan nemlig ikke se, hvad der gemmer
sig bag de forskellige lagerhotellers vægge eller lastbilers
presenninger, og derfor kan det være besværligt at finde
ud af, hvem af de forskellige logistikudbydere, der kan
tilbyde dig den bedste service og løsning.
Vores erfaring er, at man oplever den bedste service ved at
benytte en logistikudbyder, der ved hvordan det specifikke
gods håndteres. Godset skal nemlig håndteres så effektivt
som muligt og samtidig så skånsomt som muligt, og det
kræver erfaring inden for produkterne.
Alle varer skal håndteres forskelligt alt efter deres
beskaffenhed, sådan at der ikke opstår skader på godset.
Herudover kræver visse varer også bestemt materiel
under håndteringen, hvilket er afgørende for en hurtig og
effektiv håndtering, når varerne skal distribueres ud til
slutkunderne.

www.h-daugaard.dk

Side 12

Undersøg logistikudbyderens hjemmeside!
Vi vil anbefale, at du undersøger, om logistikudbyderen har
kundecases på deres hjemmeside, hvor du kan få indsigt i,
hvilke virksomheder de i forvejen samarbejder med, og om
du måske kan sammenligne med din branche.
Er det tilfældet, vil der selvfølgelig være gode chancer
for, at logistikudbyderen er det rette match for dig.
Gennem kundecases er det muligt at få indsigt i, hvordan
logistikudbyderen løser logistikken for andre kunder, og
det kan du anvende i din udvælgelse.

Vær nysgerrig i din branche
Benyt dit netværk og søg indsigt i hvordan andre har
grebet deres logistik an – det er ofte, at man på tværs af
virksomheder kan drage stor nytte af andre branchers
erfaring, og ofte kan disse erfaringer deles uden særlige
omkostninger.
Udveksling i værdikæden er ofte den mest troværdige
anbefaling, og hvis andre i din branche benytter sig af få
specifikke logistikfirmaer, så er det meget ofte grundet i
en specialisering, der skaber værdi for kunderne, og som
også kan skabe værdi for dig.

Få en uforpligtende snak
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KPI’er er nøglen til et værdifuldt
samarbejde
Der er mange faktorer, du skal have
fokus på, når du vil have de bedste
forudsætninger for at finde den rette
logistikpartner. Vi har i forvejen nævnt
flere faktorer, men her vil vi komme ind
på specifikke KPI’er, som du kan vælge
at måle din logistikudbyder på.
Det vigtigste er, at data er let tilgængelige,
så der kan måles på, hvorvidt opgaverne
bliver løst tilfredsstillende. Derfor
er data en vigtig gatekeeper, som
logistikudbyderen bør have tilgængelig
for dig. Hvilke KPI’er der er relevante
at måle på er selvfølgelig forskelligt alt
efter, hvilken opgave du skal have løst
og hvilken type gods, der er tale om.
Nedenfor ser du nogle eksempler på,
hvilke KPI’er, der kan være relevante.

KPI’er du kan måle på lagerløsningen
• Lagerets omsætningshastighed
• Lagerdage per produkt/varenummer
• Skadesprocent
• Afvigelser
• Ekspeditionstid
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KPI’er bidrager til, at der på en effektiv måde kan
optimeres på dine processer ud fra data, sådan at du
hurtigt får tilpasset og justeret lagerløsningen efter behov.
Herudover er det vigtigt, at du kan måle på skader og fejl,
sådan at du hele tiden kan vurdere, om din logistikudbyder
bidrager til din forretning eller ej. Hvis logistikudbyderen
påfører for mange skader og fejl, vil det nemlig påvirke
dine kunders opfattelse af din virksomhed – negativt. Og
hvis logistikudbyderen er skånsom og har en lav fejl- og
skadeprocent vil det selvfølgelig bidrage til, at dine kunder
får en god oplevelse, når de handler med dig.

KPI’er du kan måle på transporten
• Leveringstid
• Leveringssikkerhed
• Skadesprocent
Konsekvenserne ved ikke at have fokus på
leveringssikkerheden er, at det kan resultere i, at dine
kunder ikke får dine varer til aftalt tid – og derfor anser dig
som en utroværdig samarbejdspartner.
Det kan også medføre, at varerne ikke bliver leveret i
samme stand, som du efterlod dem, og det giver utilfredse
kunder, der ikke modtager, hvad de har bestilt.
Vi anbefaler derfor, at du har KPI’er for både
skadeprocenten af godset og tidsmæssig overholdelse
af levering.
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Om H. DAUGAARD - customized logistics
Vi håber, du har fået gavn af at læse vores guide og råd til,
hvordan du ved at vælge den rette logistikudbyder kan øge
både din omsætning samt indtjening. Vi håber samtidig,
at det har givet anledning til lidt refleksion, som du måske
kan udnytte til at forbedre din nuværende logistikløsning.
Vi står selvfølgelig klar til at rådgive dig om hvilken løsning,
der vil passe bedst til din virksomhed her.
H. Daugaard tilbyder kundetilpassede logistikløsninger
i hele Europa, hvad enten det er vejtransport,
jernbanetransport, søtransport, lagerhoteller eller en
kombination. Vi har mere end 100 års erfaring og har
gjort det til vores mission at hjælpe vores kunder med at
vækste gennem en kundetilpasset logistikløsning.
Vi prioriterer at sætte os ind i vores kunders forretning,
da vi er overbeviste om, at vi på den måde kan tilbyde
den allerbedste service og løsning. På vores hjemmeside
finder du både citater fra vores nuværende kunder samt
mere dybdegående kundecases
+45 7938 1244

daugaard@h-daugaard.dk

