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Mulighed for at udbygge 
løsningen med:
• Priskontrol helt ned på det enkelte 

projekt-booking
• Intelligent kontering – fast kontering 

ud fra leverandøroplysninger
• Entrepriceregnskab, hvor I ser 

restværdien på aftalen med 
indbygget flow

• Have styr over delbetalinger

Faktura-Boks 
hjælper dig med:
• Leverandørfakturaer online:         

godkende – bogføre og betale
• Uploade et billede af de trælse boner 

via mobil 
• Fjerner forsinkelser, rykkere og 

tastearbejdet
• Altid ajourført overblik samt 

dokumenteret godkendelsesflow

Vores kunder er alle typer                 
af virksomheder:
• Restauranter, håndværkere, 

bogføringsfirmaer, 
produktionsvirksomheder, butikker, 
rejsebureauer og foreninger

... et stærkt værktøj!

Brugerne af nye ERP-systemer skal kunne logge på og arbejdealle steder fra – ikke kun fra bag et skrivebord. Læs om dette ogandre tendenser i den såkaldte fjerde industrielle revolution.Side 8-9

Hvor som helst, når som helst

Stennevad fik nyt ERP-system. Læs hvordan det gik side 10 E-logistik: Hvor grøn er den? side 12-14



2 ANNONCETILLÆG FREDAG DEN 13. MARTS 2020.

CLOUDLedere fortsat bekymrede for sikkerheden
Cloud-baseret ERP er på vej frem, hvilket også afspejles i en
undersøgelse foretaget af Cloud Security Alliance. Det skri-
ver Cloudcomputing-News.net. Undersøgelsen viste, at 64
pct. af de adspurgte virksomhedsledere var i gang med at
planlægge eller gennemføre en migration af deres ERP-sy-
stem til skyen. Dette til trods for, at der stadig er en skepsis
over for sikkerheden i cloud-baserede ERP-løsninger. Tan-
ken om, at sensitiv data ligger på en server et mere eller
mindre udefineret sted, og de sikkerhedsmæssige aspekter
ved en sådan løsning bekymrer stadig mange virksomheds-
ledere. 64 pct. nævnte datalagring som en bekymring, og 59
pct. var bekymrede for sikkerheden. De sikkerhedsproble-
mer, der måtte opstå, kræver typisk en mindre opdatering
af systemet og kan således rettes forholdsvis hurtigt. For at
sikre optimale vilkår kræver det dog, at der er tænkt sikker-
hed ind fra starten, og som er implementeret i hver fase af
migrationen til skyen, skriver Cloudcomputing-News.net.

BÆREDYGTIGHEDTjen selv på genbrug af dine produkter
Der er helt naturligt et stort fokus på at genbruge og genan-
vende produkter og materialer i dag. Det betyder imidlertid
også, at andre står klar til at tjene på det, hvis dit firma ikke
selv har en plan for, hvordan I selv kan genbruge og genan-
vende jeres produkter. Sådan lyder pointen fra Barry Kuk-
kuk, CTO hos Netstock, i en klumme på Inboundlogistic-
s.com. Alt fra loppemarkeder og grupper på Facebook til
firmaer, der specialiserer sig i genbrug eller repurposing,
kan potentielt tjene penge på produkter, som andre har
fremstillet. Der er med andre ord en overset forretnings-
mulighed i at udvikle et program for genbrug og genanven-
delse af ens egne produkter.

Det næste skridt er at designe produkterne ud fra, hvad
der er muligt for jeres firma at genbruge eller genanvende.
Produkterne skal simpelthen designes med henblik på at
blive genbrugt, og produktionen skal tilrettelægges efter, at
eventuelle spildprodukter eller rester bliver genanvendt.

MACHINE LEARNINGDHL lærer af sociale medier
Det er efterhånden almindeligt kendt, at kunstig intelli-
gens og machine learning kan hjælpe logistikvirksomheder
med at justere og effektivisere driften. For de fleste er det
imidlertid en bekostelig affære at udvikle systemer, der ud-
nytter potentialet i AI og machine learning. Det afholder
dog ikke de helt store spillere på markedet, og DHL er i gang
med at udvikle flere systemer, som benytter AI. Det skriver
Adam Robinson på Cerasis.com. DHL har eksempelvis
skabt en analysemodel, der trækker på data fra otte milli-
oner poster online og på sociale medier. Modellen benytter
disse data til at identificere potentielle logistiske problemer
og udnytter machine learning til at forstå samtaler. Folks
kommentarer og diskussioner på nettet hjælper DHL til at
forudsige, hvornår der bliver bestilt varer, forudsige æn-
dringer i leveringsruter og meget andet. Det forventes, at
lignende systemer bliver gjort tilgængelige for andre virk-
somheder, og det kan få stor indflydelse på hele branchen.

Dagsorden

Produktionsvirksomheder bør tænke mere i, hvordan de kan genanvende egne produkter, når de er udtjente. Ellers ender andre virksomheder med at tjene på produkterne, lyder meldingen. Foto: Colourbox

UDGIVER Jyllands-Posten ANSVARSHAVENDE CHEFREDAKTØR Rasmus Blegvad REDAKTØR Brand Movers LAYOUT Brand Movers  FORSIDEFOTO Colourbox



ANNONCETILLÆG 3FREDAG DEN 13. MARTS 2020.

For Jysk Handi var uvildig sparring 
med DKPU vejen til nyt ERP

DKPU F.M.B.A.
DKPU F.M.B.A. er en 
medlemsejet nonprofit 
organisation, der hjælper mindre 
produktionsvirksomheder med 
forretningsudvikling indenfor 
digitalisering og automatisering. 

I dag er de:
•  9 fastansatte rådgivere 
•  6 associerede rådgivere
•  46 medlemmer spredt rundt i 
    Danmark

De tilbyder uvildig rådgivning bl.a. 
indenfor:
•  Digital omstilling
•  Automatisering af processer
•  Procesoptimering 
•  Tiltrækning af vækstmidler

Det sidste år har DKPU rådgivet i 
18 forskellige ERP forløb og hjulpet 
deres medlemmer med at tiltrække 
mere en 2,4 mio. i vækstmidler.

Læs mere om DKPU’s tilgang

Jysk Hand inspicerer ny bredbåndspudser - en del af deres digitaliseringsproces. Foto: Jysk Handi Kim Jespersen, Seniorrådgiver i DKPU F.M.B.A. Foto: DKPU

Jysk Handi udvikler og producer 
innovative hjælpemidler til børn 
og voksne med handicap. Deres 
produkter bliver bl.a. brugt af 

patienter med ALS, Sklerose og Hun-
tingtons sygdom og hjælper dem med 
at få deres hverdag og genoptræning 
til at fungere bedre. Gennem de sidste 
år har deres forretning oplevet en be-
tydelig vækst og der er tilkommet flere 
nye processer i løbet af denne periode. 
Derfor var det ved at være tid til en ny 
ERP-løsning der kunne håndtere deres 
øgede vækst. 

Deres nye løsning skulle kunne køre de 
samme flows som deres specialtilrettede 
C5’er og mere til. Der var flere flows, 
som de hidtil havde kørt igennem andre 
systemer og da mange af deres kunder 
kommer fra det offentlige, var der nogle 
skrappe krav i forhold til sikker hånd-
tering af mails. Derfor tog de kontakt 
til DKPU for at bruge dem som uvildig 
sparringspartner og projektleder. 

Til en start udformede DKPU en 
kravspecifikation, hvor alle Jysk Handi’s 
processer og flows blev mappet. Særlige 

Efter et års tid med et 
ERP-system under 
afvikling, havde Jysk 
Handi erkendt, at tiden 
var inde til at skifte deres 
gamle betroede Microsoft 
C5 ud med en mere 
fremtidssikret løsning.

fokusområder blev nøje analyseret. Ek-
sempelvis kørte Jysk Handi deres pro-
jektstyring igennem en avanceret proces, 
der ikke kunne integreres i C5. Det var 
vigtigt at få beskrevet hele dette flow, 
for at sikre at det kunne integreres i en 
ny løsning eller om det skulle tilpasses, 
for at kunne blive hånderet fremadrettet. 
Mange af Jysk Handi’s kunder stammer 
fra den offentlige sektor og derfor bruger 
de Nemhandel til at sende og modtage 
sikre elektroniske dokumenter. Denne 
proces giver ligeledes nogle udfordring-
er når det skal køres ind igennem et 
ERP-system.

Den gyldne middelvej
“Det er et spørgsmål om at finde den 
ERP-løsning, der bedst muligt opfylder 
deres krav. Derefter går vi ind og kig-
ger på om det overhovedet er muligt at 
implementere, uden at vride armen om 
på de eksisterende processer og får dem 
tilpasset til at køre i den nye løsning. 
Det er hele tiden en ganske fin balance-
gang.” Forklarer Kim Jespersen, senior-
rådgiver hos DKPU. Man finder sjældent 
specialløsninger i de nye ERP-systemer, 
og derfor er det vigtig med en grundig 
mapning af de enkelte flows og proces-
ser. 

Kim, der har mere end 20 års erfaring 
med ERP, fortsætter: 
“Vi forsøger altid at finde det system der 
bedst muligt kan håndtere deres daglig-
dag, men vi er også opmærksomme på 
at der formentligt skal ændres i nogle 
arbejdsgange, for at komme ind og køre 
deres forskellige flows helt optimalt. 

Det er for dyrt at gå ind og ændre i et 
ERP-system, men du kan hellere ikke 
undvære ERP. Det handler om at finde 
den gyldne middelvej.” 

Adm. direktør i Jysk Handi, Rasmus 
Henriksen fortæller: 
“Vi valgte at bruge DKPU som ekstern 
rådgiver og sparringspartner, fordi de 
har et rigtig godt kendskab til vores 
virksomhed. Vi har været medlem hos 
dem noget tid nu, så de kender vores 
processer og hvordan vi kører vores 
forretning. Deres indsigt i vores pro-
duktion, giver dem samtidig mulighed 
for at optimere vores processer, så de 
kommer til at køre optimalt i vores nye 
ERP-løsning. Vi har stor tillid til det ar-
bejde de laver for os.”

Hjælp til finansiering af projektet
Som en del af DKPU’s tilgang har de hju-
lpet Jysk Handi med at søge støttemidler 
fra tilskudsordninger. Midlerne dæk-
ker de omkostninger Jysk Handi har i 
forbindelse med den rådgivning de mod-
tager i løbet af projektet. “Det er noget 
vi gør for vores medlemmer. Vi hjælper 
med at finde relevante støtteprogram-

mer og vækstpuljer, som de kan tappe 
ind. Når vi har den indledende dialog 
med virksomhederne, får vi et ret nu-
anceret og detaljeret overblik over pro-
jektet. Vi har et godt overblik over hvilke 
udviklingspuljer, der er relevante for de 
forskellige projekter. Samtidigt hjælper 
vi dem med at udforme ansøgningerne. 
Det er virkelig noget vores medlemmer 
og kunder ser en stor værdi i.” 
Forklarer Kim Jespersen.

Rasmus Henriksen, Adm. direktør i Jysk Handi
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J eg kan ikke forestille mig nogen virksomheder i
dag, der starter uden at skulle tænke på, hvilke
it-systemer og software de skal bruge.«

Sådan lyder den simple besked fra Pernille
Kræmmergaard, grundlægger af Digitaliserings-

instituttet og medforfatter til bogen ”ERP: Enterprise
Ressource Planning” fra 2010. ERP er et system, der
hjælper virksomheden til samlet at håndtere og plan-
lægge en lang række forretningsprocesser, og ifølge Per-
nille Kræmmergaard er det noget, som enhver nyopstar-
tet virksomhed bør investere i. 

»Det er meget vigtigt for en opstartsvirksomhed, hvil-
ken software de vælger, da det dybest set kan få implika-
tioner for, hvordan deres virksomhed kommer til at se
ud på længere sigt,« siger hun. 

Jo før, desto bedre
Pernille Kræmmergaard forklarer, at software fylder så
meget i dag, at brugen af det indtræffer, før mange er
klar over det. Det er altså forkert, hvis nyopstartede
virksomheder mener, at det ikke er nødvendigt at tænke
i softwareløsninger i den tidlige fase.

»Du kan selvfølgelig have et Excel-ark og en inkasso-
bog, men der går ikke lang tid, før det er utilstrækkeligt.
Eller en hjemmeside, som jo også er et stykke software,
og hvis du vil sælge et produkt gennem den, er det af-
gørende at vælge det rette,« siger hun.

Charles Møller, professor på Institut for Materialer og
Produktion ved Aalborg Universitet, er enig i, at det er
afgørende for nyopstartede virksomheder at tænke soft-
wareløsninger ind i forretningsplanen tidligt. 

»Jo før man får digitaliseret, desto lettere får man ved

at vokse uden problemer. Når man har tonsvis af papir og
regneark og ikke får digitaliseret sin information i tide,
sker der ofte det, at virksomheden på et tidspunkt får
svært ved at komme videre. Hvis de skal vækste, bør de
næsten have en digital platform fra starten,« siger han. 

Mange glemmer det i starten
På trods af den helt centrale rolle, som software spiller
for alle virksomheder i dag, oplever Charles Møller dog,
at det i begyndelsen bliver nedprioriteret mange steder. 

»Softwareløsninger er typisk ikke noget, som nyop-
startede virksomhederne har særligt meget fokus på i
starten, fordi det handler om at få solgt mere og mere,
mens man ikke tænker på at holde styr på data, backup
og lignende,« siger han. 

Der virker altså ikke til at være nogen reel undskyld-
ning for at nedprioritere den rette softwareløsning, for
ifølge Charles Møller er der i øjeblikket mange simple
muligheder for virksomheder i opstartsfasen. 

Mange gode – og en enkelt schweizerkniv
Hvad er det så, der er vigtigt, når man som nyopstartet 

Enhver startup bør i dag tænke de rette softwareløsninger ind fra starten for at have mulighed for at vækste uden at sadle om undervejs. Foto: Colourbox

Startups skal bruge den rettesoftwareløsning for at vækste
Om du sælger mad, tøj, smykker, konsulentydelser eller hvad som helst andet, er det nødvendigtat benytte sig af en passende softwareløsning – lige fra dag ét. Det er den klare vurdering fra toeksperter på området, som giver deres bud på, hvad startups bør overveje i valget af software.
GUIDE Søren Engelbrecht » Jo før man får digitaliseret, desto lettere får man ved at vokse uden problemer

CHARLES MØLLERProfessor på Institut for Materialer ogProduktion ved Aalborg Universitet
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EFFEKTIV PRODUKTIONSSTYRING 
MED FÅ KLIK 
Synes du også, at det er svært at holde styr på alle informationer fra be-
stilling til produktion og levering? Eller måske bruger du uforholdsmæssigt 
mange ressourcer på at holde styr på lageret? Med det rette ERP-system 
kan du nemt og hurtigt få det samlede overblik over produktion, logistik og 
kunder, hvilket sikrer en mere sammenhængende og effektiv arbejdsproces 
på tværs af virksomheden. 

VI SPECIALDESIGNER ERP-SYSTEMER TIL DIN VIRKSOMHED
Med KeyBalance får du et komplet ERP-system, der aktivt bidrager til ef-
fektiviteten i din produktionsvirksomhed. KeyBalance er på dansk og med 
stor brugervenlighed, fordi det kun indeholder lige netop de funktionalite-
ter, som den enkelte virksomhed har brug for. Vi sørger for at specialde-
signe KeyBalance, så det tager udgangspunkt i jeres hverdag, arbejdsgange 
og de ting, der er vigtige for, at I kan drive jeres virksomhed mest effektivt. 
Alle processer automatiseres og viden koordineres, så I fx altid ved, hvad 
der er på lager, hvad der skal bestilles for at kunne producere og om der er 
ressourcer dertil. Det frigør menneskelige og økonomiske ressourcer, som 
kan bruges til at vækste virksomheden og forbedre kvaliteten i jeres pro-
duktion og leverance, ligesom det minimerer risikoen for menneskelige fejl. 

SMÅ TIDSBESPARELSER HER OG DER, GØR DIN VIRKSOM-
HED MERE EFFEKTIV
Hos virksomheden TN Værktøjsslibning har skiftet til KeyBalance haft 
en mærkbar effekt på effektiviteten. Med nye automatiserede lagertårne, 
som med få klik i systemet selv finder den ønskede vare frem, samt en 
tilføjelse til KeyBalances tilbudsmodul, der automatisk genererer en ordre 
til produktionen og en ordrebekræftelse til kunden, spares der meget tid 
på en dag.  

Batch-, lokations- og 
serienummerstyring

Produktionsforløb Time- og sagsstyring Behovsplanlægning og 
automatisk genbestilling

Ressourcestyring Sporbarhed fra råvare 
til solgt produkt

KeyBalance udvikles, programmeres og implementeres af Atomic Software ApS. 
Atomic Software ApS    l   Gøngehusvej 2    l    2950 Vedbæk    l    Tlf. 88 88 78 30    l    E-mail: info@keybalance.dk
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virksomhed – uden den store forstand på softwaresyste-
mer – skal vælge den rigtige løsning? Charles Møller for-
klarer, at man især skal overveje, hvordan man lettest
muligt har data til at danne sig et overblik over kunder,
produkter, aftaler og andre centrale ting, alt efter hvilken
virksomhed man driver. 

Ifølge både Pernille Kræmmergaard og Charles Møller
har markedet for softwareløsninger vokset sig stort. 

»I dag er der mange billige løsninger tilgængelige, som
er gode til at komme i gang på. Der er for eksempel flere
gratis økonomisystemer til opstartsperioden og flere for-
skellige open source-programmer, som man kan komme i
gang med uden at betale formuer,« siger Charles Møller. 

På trods af beskeden om, at mange softwaresystemer
vil være passende for en nyopstartet virksomhed, genta-
ger professoren fra Aalborg Universitet flere gange et en-
kelt firma – et, der har rod tilbage til 2010, hvor et par
unge iværksættere netop savnede et program, som var
brugervenligt for andre end revisorkyndige. 

»Mange nyopstartede virksomheder vælger at benytte
regnskabssystemet Dinero, der er startup-Danmarks
bud på en schweizerkniv inden for virksomhedssoftwa-
re. Med det kan man i starten helt gratis få hjælp til alt
administrativt,« siger Charles Møller.

Den rette software tilden rette virksomhed
Pernille Kræmmergaard vil ikke fremhæve et enkelt sy-
stem fremfor andre, men mener ligesom Charles Møller,
at der efterhånden findes mange billige løsninger af høj
kvalitet. Det er dog ikke umuligt at vælge forkert, når
man går på softwarejagt. Som virksomhed skal man gøre
sig bevidst om, hvilke behov lige netop ens forretning
har. 

»Du kan sagtens få billige versioner af god software,

men det er stadig vigtigt, at du ikke kun kigger på prisen.
Du skal være opmærksom på, hvad softwaren kan, og
hvordan du kan vokse med det i forhold til den forret-
ning, du ser på længere sigt,« siger Pernille Kræmmer-
gaard. 

Også Charles Møller understreger, at softwareløsnin-
gen skal vælges efter det rette behov. Hvor svært det så
bliver at finde det rigtige system, afhænger typisk af,
hvad ens virksomhed særligt skal bruge software til. 

»På selve salgssiden findes der mange billige mulighe-
der, som oftest er cloudbaseret. De programmer kan i vir-
keligheden også hjælpe virksomheden med at holde styr
på datasikkerhed, backup og lignende,« siger Charles
Møller og kommer her lidt ind på de sikkerhedsaspekter,
som virksomheder skal have med i overvejelserne med
digitaliseringen. 

Også andet end salg og sikkerhed kan dog være vigtigt i
en opstartsfase, alt afhængigt af virksomhedens type. 

»Når det kommer til produktudviklingssoftware, er
det lidt sværere, fordi det typisk kræver lidt mere tekni-
ske løsninger. Men det afhænger igen af produktet, for
der findes også simple CAD-programmer (Computer Ai-
ded Design, red.),« forklarer Charles Møller og henviser
med CAD-programmer særligt til designrelateret arbej-
de. 

Tænk i abonnement
Det er Pernille Kræmmergaards oplevelse, at software-
markedet har ændret sig, når det kommer til forretnings-
modellerne. Som grundlægger af virksomheden Digitali-
seringsinstituttet har hun selv været i en situation, hvor
der skulle vælges den rette softwareløsning, og da virk-
somheden voksede, oplevede hun en udfordring på et
marked, der var anderledes blot to år før. 

»Dengang fik jeg tilbudt at købe et softwareprodukt til

250.000 kroner, hvilket det uden tvivl var værd, men jeg
havde simpelthen ikke pengene til det. Så jeg var nødt til
at sige nej,« forklarer Pernille Kræmmergaard.

Dog har markedet altså ændret sig ifølge Pernille
Kræmmergaard, hvor abonnementsmodeller er blevet
mere udbredt – hvilket alle nyopstartede virksomheder
ifølge hende bør kigge efter. 

»Her betaler man et startbeløb – måske 50.000 kroner
– hvorefter det så koster et lille beløb om måneden for at
benytte softwaren. På den måde kan du opsige brugen af
softwaren, hvis du lukker din virksomhed eller skifter
til et andet system, uden at det har kostet dig 250.000
kroner. I stedet er det kun 50.000 og så for de måneder,
du har brugt det,« siger Pernille Kræmmergaard og til-
føjer, at det formentlig skyldes en øget konkurrence på
markedet.N

I starten behøver du, ifølge Charles Møller, ikke at investere dyre domme i software. Billige oghelt gratis programmer er rigeligt til at begynde med. Foto: Arkiv

» Du skal være opmærksom på, hvad softwaren kan, og hvordan dukan vokse med det i forhold til denforretning, du ser på længere sigt
PERNILLE KRÆMMERGAARDDirektør hos Digitaliseringsinstituttet

Tidligere skulle man købe en hel software-pakke. I dag kan man være abonnent, hvilket, ifølgePernille Kræmmergaard, sænker opstartsudgifterne betragteligt. Foto: Digitaliseringsinstituttet
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ERP-system til 
produktionsvirksomheder
Monitor-ERP er et system, der er skabt til produktionsvirksomheder 
af personer, der selv har en baggrund i produktion, og som derfor 
ved, hvilke funktioner en produktionsvirksomhed har brug for.

Overblik og korrekte 
beslutninger
Overblik og korrekte 

Monitor ERP
Munkehatten 28
5220 Odense SØ

+45 52 11 00 86
monitorerp.com/dk

Når ERP-systemet i en virksomhed 
skal udskiftes falder snakken ofte 
per automatik på de store navne 
som Navision eller Axapta. Der er 
dog grund til at se nærmere på mere 
specialiserede leverandører som Mo-

nitor-ERP, der har skabt et system, som er skrædder-
syet til virksomheder indenfor produktion.

Den danske ordreproducerende virksomhed 
Dencker skiftede til Monitor ERP for fem år siden, 
og er for nylig begyndt at bruge Monitor Maskin 
Integration. Det betyder, at Denckers 17 sprøjtestø-
bemaskiner sender data til ERP-systemet 24 timer i 
døgnet, så medarbejderne hele tiden kan følge med i, 
hvordan maskinerne præsterer. Ifølge Simon Frilund 
fra Denckers økonomi og salg har det stor værdi for 
virksomheden løbende at kunne følge med i maski-
nernes kapacitet – især i virksomhedens plastpro-
duktion, der producerer seriestørrelser.

»Maskin Integration betyder, at vi får digital ind-
sigt i vores maskiner. Det giver os et overblik over, 
hvordan vi udnytter kapaciteten. Vi får blandt andet 
data om drift, stop, service og fejl på maskinerne. På 
sigt er det også planen, at Maskin Integration skal 
rapportere direkte til vores ordrer, så vi på den måde 
fjerner nogle manuelle arbejdsgange,« siger Simon 
Frilund fra Denckers økonomi og salg.

Tydeligt at systemet 
er lavet til produktion
Dencker har stor glæde af, at Monitor-ERP er special-
designet til lige netop produktionsvirksomheder. Sy-
stemet er ikke proppet med overfl ødige funktioner, 
og det gør det let at gå til og e� ektivt i brug.

»Der er hverken for mange eller for få moduler. 
Der er præcis dem, man skal bruge. Vi mærker ned i 
mindste detalje, at systemet er skræddersyet til pro-
duktionsvirksomheder , uanset om det gælder tilbud, 
salg, produktionsordrer, fakturering eller bogføring,« 
siger Simon Frilund.

Industri 4.0
Maskin Integration fra Monitor-ERP er en del af den 
fjerde industrielle revolution eller Industri 4.0, der 
især er kendetegnet ved integrationen mellem den 
digitale verden og den fysiske produktion. I Denck-
ers plastproduktion sker der omkring en million re-
gistreringer om ugen igennem systemet, hvilket ville 
være umuligt at registrere manuelt.

»Det gør en enorm forskel at have en visualisering 
af sin produktion. Visualiseringen gør data let tilgæn-
gelig gennem tabeller og diagrammer, som giver os et 
faktabaseret overblik. Den faktabaserede viden er 
vigtig for os, så vi kan træ� e beslutninger på et oplyst 
grundlag,« siger Simon fra Dencker.

Implementeret til tiden
Frank Madsen er ERP-konsulent hos Monitor-ERP 
i Danmark, og har udover 15 år som ERP-konsulent 
en baggrund som logistik- og produktionschef på en 
maskinfabrik, så han taler samme sprog som produk-
tionsvirksomhederne. Årsagen til at Monitor-ERP er 
så stærkt på produktionsområdet, er, ifølge ham, at 
en stor andel af de 260 udviklere og ansatte, der sid-
der i Sverige og udvikler systemet, har en produkti-
onsbaggrund, ligesom ham selv.

»En gang om ugen sætter udviklerne sig ned i 
supporten og lytter til brugernes spørgsmål og øn-

sker. Det betyder, at det er et produkt, som folk for-
står, og som er intuitivt og let at bruge, på trods af, at 
det er et stort og komplet  ERP-system,« siger Frank 
Madsen.

De fl este har en idé om it-projekter er dyre, kom-
plekse og sjældent fungerer, når de skal gå i luften, 
men det er ikke tilfældet med Monitor-ERP. »Vi har 
et standardsystem med høj fl eksibilitet, der kom-
mer komplet med alle nødvendige moduler, færdige 
dokumenter og rapporter. Vi har en gennemprøvet 
projektplan, der sikrer at kunden går i luften til den 
aftalte tid og uden store økonomiske overskridelser.

Rygtet om, at it-projekter skal være store, kom-
plekse og besværlige passer ikke – i hvert fald ikke i 
forhold til Monitor ERP,« sige han.

Monitor-ERP står for hele implementeringen af 
systemet i virksomheden, og efterfølgende er Moni-
tor-ERP også tovholder på Erfa-grupper, hvor kun-
derne udveksler erfaringer samt tips og tricks om 
systemet.■

Læs Mere om Monitor-ERP 
på www.monitorerp.com/dk

ANNONCE
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ERP – eller enterprise ressource planning – har
ændret sig, siden det blev introduceret op gen-
nem 80’erne.

I starten var ERP-systemerne med til at op-
timere bogholderiet og økonomistyringen, som
i gamle dage tog oceaner af tid. Lige så stille be-

gyndte man at føde systemerne data tidligere i processen
og fik indført detailbogføring på kunder og leverandører.
Med det bevægede ERP sig over mod at kunne bruges til at
fakturere.

Men hvad byder fremtiden på for ERP-systemerne? Vi
har bedt to af Danmarks førende ERP-rådgivningsfirmaer
om at kigge i krystalkuglen, så du er bedre klædt på til den
tid, som vi går i møde.

Op i skyen
»Den altoverskyggende trend lige nu er, at alt skal ligge i
skyen. Eksempelvis går Microsoft kun én vej: Op i skyen,«
siger Søren Ø. Knudsen, der er direktør i Elbek & Vejrup.

Et af rådgivningsfirmaets store fokusområder er indu-
stri- og produktionsvirksomheder. I den sektor sidder
mange virksomheder stadig fast i manuelle arbejdsgange.

»Mange af disse virksomheder kigger stadig kun på,
hvilke manuelle arbejdsgange de kan digitalisere. Og det
er også vigtigt, men vil man være konkurrencedygtig i
fremtiden også, så er man nødt til at tage skridtet videre,«
siger Søren Ø. Knudsen og fortsætter:

»Vi optimerer forretningsprocesser i industri- og pro-
duktionsvirksomheder, så de ikke ”kun” får sat strøm til
deres manuelle og oftest tidskrævende arbejdsgange, men
så de bliver digitalt forbundet med hele deres forsynings-
kæde.«

Søren Ø. Knudsen ser især, at hvad man omtaler som
den fjerde industrielle revolution, får sit indtog på marke-
det. Kernen i den fjerde industrielle revolution, Industri
4.0, er den totale integration mellem den digitale verden
og den fysiske produktion. Nogle virksomheder er allerede
begyndt at adoptere den tankegang. 

»Som produktionsvirksomhed skal du være digitalt for-
bundet med dine maskiner. Et godt eksempel er maskiner
med indbyggede sensorer, der ved hjælp af Internet of
Things (IoT) giver besked, når de har brug for service. Dis-
se maskiner kan endda selv bestille reservedele hjem,« si-
ger Søren Ø. Knudsen.

Her spiller ERP-systemet en vigtig rolle. Det er gået fra
at være smart til at føre bogholderi til at være stammen i et
system med vidtgående rødder.

»Engang var ERP-systemet blot noget, som virksomhe-
derne brugte til at styre deres økonomi med, men nu kan
det så meget mere. Det er her, hvor tingene bliver forbun-
det. Når man taler om forbundethed og integrationer, skal

man have et smart ERP-system, der kan understøtte hele
Industri 4.0-tanken,« siger Søren Ø. Knudsen.

Det kan i sidste ende koste virksomhederne dyrt, hvis
de ikke hopper med på Industri 4.0-bølgen. For det kan
betyde, at deres konkurrenceevne bliver udfordret.

»Hvis virksomhederne ikke hopper med på Industri
4.0-bølgen, og ser på, hvordan de kan optimere deres for-
retningsprocesser ved at blive digitalt forbundet med re-
sten af forsyningskæden, så er der en alvorlig risiko for, at
de ryger langt bagud,« siger direktøren fra Elbek & Vejrup.

Vækst, konkurrence og kapacitet
Peter Frøbert, der er administrerende direktør hos Logos
Consult, ser tre store overskrifter for fremtiden: vækst,
konkurrence og kapacitet.

Inden de overskrifter kan komme i spil, skal mange
virksomheder dog udnytte potentialet i det produkt, som
de har.

Det moderne ERP-system kan nemlig gøre virksomhe-
den skalerbar, og man kan udvide produktionen – uden at
udvide administrationen.

»Populært sagt skal 1.000 fakturaer kunne skrives lige
så hurtigt som 10,« som Peter Frøbert formulerer det.

»Vækst medfører øget konkurrenceevne, fordi kapaci-
tetsomkostningerne per produceret enhed falder,« siger
Logos Consults’ administrerende direktør. 

»Det moderne ERP-system kan inspirere virksomhe-
derne til at gøre tingene på en smartere måde. Men det
pudsige er bare, at ikke særligt mange virksomheder er
kommet langt med at gøre de her processer skalerbare,«
siger Peter Frøbert. 

Virksomhederne har måske produktet, men mange har
endnu ikke udnyttet de digitale muligheder for at effekti-
visere processerne frem mod øget produktion og øget salg.

»Så den første tendens, jeg tror, vi kommer til at se, er, at
flere virksomheder får øjnene op for, at de skal ændre no-
get, fordi administrationen er for dyr, og det hæmmer de-
res konkurrenceevne. De skal udnytte ERP-systemet bed-
re,« vurderer den administrerende direktør.

Fleksibilitet, mobiliet og skyen
Når virksomhederne har løst det problem, kan de dykke
ned i de tre næste fremtidstendenser: fleksibilitet, mobili-
tet og cloudbaserede ERP-løsninger. Først og fremmest er
en udvikling af fleksibiliteten vigtig.

»Virksomhederne skal kunne tilpasse sig nye krav og
forandringer og gøre det lynhurtigt. Måske beslutter virk-
somheden at outsource hele sit lager og benytte et lager-
hotel. Gør man det, skal mange arbejdsprocesser omlæg-
ges. Behovet for at tilpasse sig en foranderlig verden er til-
taget,« siger Peter Frøbert.

Velkommen til denfjerde industriellerevolution
I takt med den stigende digitalisering af industriens sektorerbliver det vigtigere og vigtigere, at virksomheder arbejder medde rigtige administrationssystemer. Digitaliseringen indebæreren tilvækst af salgskanaler og indkøbsmuligheder og dermedet større behov for at kunne håndtere forskelligartede ordrerog købsrejser. Men hvad byder fremtiden på?

TENDENS Emil Foget

» Havde du spurgt mig for 10 år siden, havde jeg sagt, at det med at få et ERP-program ned på en telefon, det kommer aldrig til at ske. Der tog jeg fejl
PETER FRØBERTAdministrerende direktør hos Logos Consult



Mobiliteten vil, ifølge direktøren, udvikle sig, fordi bru-
gerne af systemet skal kunne arbejde med ERP-systemet
alle mulige andre steder end ved skrivebordet.

»Hvor man eksempelvis før skrev timer og materialer ned
på et stykke papir, som blev tastet ind i systemet på konto-
ret, skal man nu kunne arbejde direkte fra ERP-systemet
gennem sin mobil eller tablet,« lyder det fra Peter Frøbert.

Mobiliteten er ellers en tendens, som Peter Frøbert tid-
ligere har været skeptisk over for.

»Havde du spurgt mig for 10 år siden, havde jeg sagt, at det
med at få et ERP-program ned på en telefon, det kommer
aldrig til at ske. Der tog jeg fejl,« siger den administrerende
direktør og griner.

Den tredje tendens, der er i kikkerten hos mange, er be-
grebet cloud – at man lejer sig ind på andres it-infrastruktur
i stedet for at bygge sin egen. 

»Vi bruger skyen mere og mere, og den tendens rykker
også ind på bogholderisystemerne, hvor de mere simple sy-
stemer til fakturering og bogholderi bliver cloud-baserede,«
siger Peter Frøbert.

Han tror dog, at rigtige ERP-systemer kun i begrænset
omfang rykker til skyen. De nuværende cloud-baserede
ERP-systemer, som man lejer, er rigide og ufleksible, og
man bliver bundet meget hårdt til én leverandør.

»Tendensen er, at virksomhederne lejer sig ind hos en lo-
kal infrastrukturpartner, men kommer med sin egen licens
og sit eget program. De fleste virksomheder vil bevare her-
redømmet over ERP-systemet og selv bestemme, hvornår
det bliver opdateret,« siger Peter Frøbert.

Punkt nul
Punkt nul er, ifølge direktøren, den store underskov af virk-

somheder, der har forældede ERP-systemer, som ikke un-
derstøtter fleksible og mobile arbejdsprocesser optimalt. 

»De har et meget stort potentiale, men de forsømmer at
udnytte det,« forklarer Peter Frøbert.

Ifølge ham er en af grundene til, at virksomhederne ikke
er kommet i mål med en ERP-løsning, at det kræver mål-
rettet forandringsledelse.

»Medarbejderne har gjort deres arbejde på nogle bestemte
måder i årtier, og de hænger ofte fast i rutinerne. Det kræver
meget at ændre,« siger direktøren.

På den lange bane kan det komme til at koste virksom-
hederne dyrt. 

»Virksomhederne opbygger en teknologisk gæld ved ikke
at holde deres ERP-system ved lige og løbende optimere ar-
bejdsprocesserne. De sparer måske penge nu, men på den
lange bane taber de en masse,« fortæller Peter Frøbert.N

En konsekvens af ’Industri 4.0’ er, at brugen af papir er på vej ud af kontorerne. Cloud-baserede programmer kan sikre, at én faktura udskrives lige så nemt som 10. Foto: Colourbox
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S tennevad er en dansk, familieejet virksomhed, der
sælger sikkerhedsudstyr til fagfolk. Det tæller per-
sonligt sikkerhedsudstyr, arbejdsudstyr og ar-
bejdsmiljøprodukter.

Virksomheden ligger i Esbjerg, og det har den gjort, si-
den den slog dørene op. I dag tæller Stennevad 22 ansatte.

I 2014 blev de 22 smidt ud i noget af en forandringspro-
ces, der i en overgang rev tæppet væk under dem.

Stennevad benyttede sig af en C5-løsning, som udløb.
Derfor valgte de at skifte over til Navision og fandt en ny
leverandør, som de troede kunne løfte opgaven. 10 måne-
der senere stod de med håret i postkassen.

»Vi begyndte vores skifte til et nyt ERP-system i 2014 og
var færdige med processen i 2015,« fortæller Anne Morten-
sen, der er partner i den familieejede og -drevede virksom-
hed.

»Forandringen og processen var meget frustrerende,
netop fordi det gik galt første gang. Det er ikke raketviden-
skab, når man ser et system blive præsenteret – specielt
ikke, når systemet minder om Office-pakken. Men da vi
endelig fik det i hænderne, var det ikke, som det skulle
være, fordi det var tilrettet af de forkerte,« siger Anne
Mortensen om det første, fejlslagne forsøg på at skifte over
til Navision.

Ingen forandringer uden vejbump
Da Stennevad efter 10 måneders arbejde stod med et øde-
lagt system og en leverandør, der tydeligvis ikke kunne løf-
te opgaven, gik de videre til Logos Consult.

»Da vi skiftede til vores nuværende leverandør, tog det
cirka et halvt år, hvor vi blev procestjekket, fandt ud af,
hvilke ting der var nødvendige for os, og der blev lavet al-

mindelige kørsler på vores system,« fortæller Anne Mor-
tensen om processen, som endte med at fjerne frustratio-
nerne hos hende selv og de ansatte.

»Vi fik gjort det i den rigtige rækkefølge, vi fik klargjort,
hvad vores behov var, og hvad vi havde brug for, og så be-
gyndte det at give mening for os alle sammen i huset. For-
andringsprocessen forløb stille og roligt derefter,« siger
hun.

Den nye leverandør tjekkede systemet hos Stennevad
for at afdække, hvad det kunne, og hvilke tilretninger det
tidligere firma havde lavet. Derefter begyndte de at be-
hovs-afdække, hvad Stennevad egentlig havde brug for i
økonomisystemet, og hvad de kunne klare sig med.

Den nye leverandør tog i højere grad udgangspunkt i
ERP-systemets standarder i stedet for at genopfinde den
dybe tallerken.

»Det kan godt være, at der var nogle ting, vi gjorde an-
derledes før, hvor det var dejligt med forskellige knapper i
systemet, men hvis standarden kunne klare det, så var det
vejen frem, og det var vi enige om,« siger Anne Mortensen.

Dermed ikke sagt, at der ikke har været nogle bump på
vejen, for når noget er nyt, kan det være svært, og det er
helt naturligt. Overordnet har systemet dog, ifølge Anne
Mortensen, kørt godt hos Stennevad.

Nødvendigt med sin egen superbruger 
Da det første forsøg på at skifte over til Navision gik i va-
sken, stod det klart for Anne Mortensen, at hun måtte tage
styringen, gå til kurser om ERP-systemer og virkelig sætte
sig ind i det.

»Det er vigtigt, at der er en ambassadør, når man starter
processen. Den rolle påtog jeg mig, da vi valgte at skifte

udbyder. Derfor var jeg også indstillet på at kunne syste-
met og blive superbruger,« siger hun og uddyber:

Anne Mortensen mener, at et godt forløb kræver, at der
er nogen, som går forrest og sætter sig ind i systemet og
processen. 

»Der skal være én, der tager superbrugerhatten på, for
ellers løber det fra en, og så kan det blive meget dyrt,« siger
hun. Derfor er hun heller ikke i tvivl om, hvad den største
udfordring har været. Det har været uvidenheden.

»Der er ingen tvivl om, at den største udfordring har væ-
ret, at man ikke altid er klar over, hvad man går ind til, når
man sidder over for en udbyder. Det var vi ikke første gang,
og det lærte vi af. Man skal virkelig ruste sig til, hvilket
projekt man igangsætter, og være klar med de kritiske
spørgsmål,« siger Anne Mortensen.

Effektive og gennemsigtige processer
For medarbejderne har skiftet fra det gamle ERP-system
betydet, at alt kan løses i det nye system, og arbejdspro-
cesserne er blevet langt mere effektive.

»Medarbejderne er ikke i tvivl om, at alt i systemet kan
løses. Vi får svar på det, som vi spørger om,« siger Anne
Mortensen.

Hun er bindeleddet mellem Stennevad og leverandøren
Logos Consult, så når der opstår spørgsmål eller proble-
mer, tager hun det videre og lykkes altid med at få svar og
løsninger på virksomhedens udfordringer.

»Vores skifte har gjort det langt mere effektivt for os. Nu
er mange af processerne inde i systemet, hvor det før lå
sideløbende i chartekker, hængemapper og mapper på
computerne. Så det er blevet mere gennemsigtigt og effek-
tivt,« fortæller Anne Mortensen.N

Stennevad sælger sikker-hedsudstyr til fagfolk og harfor nyilgt skiftet ERP-system.Det krævede dog tekniskindsigt i systemet, før pro-jektet kom på rette spor. Foto: PR/Honeywell

Stennevad blev mere effektive med nyt ERP-system
At skifte ERP-system kan trække tænder ud. Nogle siger, at man aldrig gør det igen, nårførst man har prøvet det én gang. Virksomheden Stennevad stod for fem år siden dybtfrustreret i forandringsprocessen, men kom ud på den anden side mere effektive.
CASE Emil Foget
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effektvitet.dk og MOVE Supply Chain starter et nyt initiativ med Den Danske Supply Chain Konference 
som omdrejningspunkt, hvor vi samler de dygtigste eksperter og en række deltagende beslutningstagere 
fra industrien, med kåring af årets bedste Supply Chain plus et hold Startups.

På den årlige Danske Supply Chain Konference den 10. juni i Fredericia får du sparring og inspiration 
til optimering af jeres forsyningskæde. 

Læs mere, og tilmed dig på effektivtet.dk/aktiviteter

Boost din viden 
med Danmarks 
førende inden for
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Nicolai Præstholm, 
Group Business Development 

Director, Freja 
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Kühne Logistics University
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D e fleste produkter kan efterhånden købes on-
line, og det udnytter mange i Danmark gerne.
Faktisk er e-handel blevet så udbredt, at dan-
skerne handler varer over nettet for 174 milliar-

der kroner årligt. 
Med de mange varer følger der dog helt naturligt også

en øget leveringstrafik samt en masse emballage – nu og-
så i de enkelte hjem i stedet for blot i butikkerne. E-lo-
gistikken er derfor også blevet et vigtigt emne, og i bran-
chen er man bevidst om, hvor vigtigt det er at tænke bæ-
redygtigt. 

»Det er på dagsordenen i hele Europa, og vores indtryk
er, at de nordiske lande er nogenlunde på samme niveau,
når det kommer til ambitionerne inden for grøn e-logi-
stik. Vi ser for eksempel byer i både Danmark, Norge og
Sverige, der sætter forskellige pilotprojekter i gang,« si-
ger Sidsel Dyrholm Holst, branchedirektør i DI Handel.

Hun oplever grøn e-logistik som et område i udvikling,
og i Dansk Industri ser de en masse nye løsninger dukke
op rundt omkring, hvor de bliver afprøvet for at se, om de
kan fungere på den lange bane. 

»Det er klart, at nogle af løsningerne vil vise sig ikke at
være optimale, men andre kommer helt sikkert til at
ramme plet, og de skal så skaleres op,« siger hun.

Robotter og droner
Sidsel Dyrholm Holst er bevidst om, at transporten af va-

rerne fra e-handel er en bæredygtighedsudfordring – især
inden for byområderne. E-handel har fået trafikken inde i
byerne til at eksplodere i Danmark såvel som resten af Eu-
ropa, og branchedirektøren forklarer, at der bliver kigget
på løsninger som for eksempel robotter eller særlige zoner
udelukkende for køretøjer, der ikke udleder CO2.

»Vi ser spændende tiltag inden for det, som man kalder
Last Mile Delivery, hvor især USA og England eksperi-
menterer med små robotter, som kører på fortovet det sid-
ste stykke af leveringen, ligesom andre prøver droner af til
pakkelevering,« siger Sidsel Dyrholm Holst og tilføjer et
eksempel fra Danmark.

»Herhjemme har PostNord nogle eksperimenter i gang,
hvor de forsøger sig med specialbyggede cykler i byområ-
derne, der kører på el.«

Mange projekter afprøves 
PostNord har faktisk flere tiltag i gang. Det fortæller Niels
Ralund, administrerende direktør i Foreningen for Dansk
Internethandel (FDIH), der er begejstret for et projekt om
nærbokse, som PostNord introducerede for et år siden. 

Rundt om i landet har PostNord sat omkring 2.000 pak-
kebokse op, som flere forskellige logistikvirksomheder
kan levere til. De kører på batteri og bliver udelukkende
betjent ved hjælp af en app på forbrugerens telefon, for-
klarer Niels Ralund.

»Grundidéen med nærboksene er, at enhver dansk hus-

stand højst skal have 300 meter til en pakkeboks, hvor
man både kan hente pakker og sende varer retur. Også
selvom du ikke bor i en af de store byer, for hvis du sætter
dem op i et parcelhuskvarter eller ude i naturen, kan du
stoppe en hel del af trafikken til de enkelte huse. Sådan
noget har en effekt,« siger han.

Aftaler med kommuner
Niels Ralund er optimist, når det kommer til at gøre e-lo-

Forsøg med droner skal afdække, hvorvidt de kan spare transportfirmaerne penge og tid og samtidig mindske CO2-udledningen i transportbranchen. Foto: ColourboxGrønne fremskridt i dansk e-logistik
Også inden for e-logistikken er den grønne dagsorden blevet central. De mange varer handlet pånettet betyder mere emballage og øget trafik i byerne, og det er et problem, som virksomhederneselv er klar til at tage fat i. Ifølge to folk i branchen blæser der positive, grønne vinde. 

» Vi ser spændende tiltag inden for det, som man kalder Last Mile Delivery, hvor især USA og Englandeksperimenterer med små robotter,der kører på fortovet det sidste stykke af leveringen
SIDSEL DYRHOLM HOLSTBranchedirektør i DI Handel

TENDENS Søren Engelbrecht
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Ved du, hvor 
din træ-
emballage 
kommer fra?

Din træemballage har 
en bæredygtig historie
Hvordan kan du vide, om 
træemballagen har lokale 
rødder? 
Det er vores certificeringer 
din garanti for. Vi benytter 
udelukkende skandinavisk grantræ fra bæredygtige skove - og langt 
størsteparten vokser i nærheden. 

Træ er i balance med vores klima
Frigiver træet da ikke CO2, når det rådner eller bliver brændt af, kan du 
indvende. Jo - men det har optaget nøjagtig samme mængde CO2, mens 
det voksede op. Og når din træemballage bliver brændt af efter brug, for-
trænger den fossile brændstoffer som gas, olie og kul. På den måde giver 
den sit positive aftryk på CO2-regnskabet. Og træ er der heldigvis nok af: 
Skovene vokser støt i vores del af verden. 

Bakterier trives ikke i træ
Man skulle måske tro, stål og plast er de mest velegnede materialer 
til fødevarer. Men teknologiske undersøgelser viser noget andet: 
Bakterier trives typisk dårligere i træ. Så det er ikke kun for syns skyld, 
mange får leveret deres grønsager i trækasser fra DTE.

Ring 70 251 251 og få klar besked
Har du en opgave eller et spørgsmål, så ring og få et svar. Du får et levende 
menneske i røret - og en direkte linje til den specialist, du har brug for.

Dansk Træemballage A/S er vokset ud af veldrevne lokale 
savværker i Danmark, Norge og Sverige. Vi beskæftiger 
ca. 500 medarbejdere på 12 produktionssteder, så vi er også 
i nærheden af dig.

Banevej 3 · Haastrup · 5600 Faaborg  ·  Tlf. 70 251 251 · www.dte.dk · dte@dte.dk

Når du vælger en transportemballage i træ, vælger 

du naturens eget geniale materiale. Træet er let at 

forme til dit formål, og det har hygiejniske egen-

skaber, der gør det velegnet til fødevarer. Træ er 

også i balance med vores klima, og der er nok af det. 

Men - det er ikke lige meget, hvor det kommer fra.
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gistik mere bæredygtigt. Han nævner flere eksempler
rundt om i både Danmark og resten af Skandinavien, og
ved et af firmaerne, som han besøgte for nyligt, går han
lidt mere i dybden med konceptet. Det er nemlig et pro-
jekt, som FDIH bakker særligt op om. 

Citylogistik er navnet på virksomheden, og deres idé
har været at lave aftaler med nogle store kommuner om,
at de fremover skal adressere alle deres pakker til Citylo-
gistik, hvorefter de bliver leveret til rådhuset to gange om
ugen. 

»På den måde konsoliderer de hele pakkeleveringen, i
stedet for at der kommer mange forskellige biler til råd-
huset i løbet af en dag,« siger Niels Ralund og tilføjer, at
virksomheden i øjeblikket kun opererer med levering til
virksomheder, men snart vil tilføje varelevering til en-
keltkunder. 

Bedre pakning
Ikke kun leveringen af varerne handlet online er en ud-
fordring i et samfund, der forsøger at omstille sig til at
være mere bæredygtigt. Pakningen af de mange varer er
en stor miljøbelastning, da der med en øget e-handel hos
de enkelte forbrugere skal pakkes flere ting separat. 

Ifølge Sidsel Dyrholm Holst er mange virksomheder
også opmærksomme på at få pakket varerne mere miljø-
venligt. 

»Men det er samtidig et område, som er kompliceret,
fordi de rigtige løsninger i høj grad afhænger af, om det er
fødevarer, kosmetik, tøj, byggematerialer eller noget fem-
te, der skal emballeres,« siger hun.

Hun forklarer, at de virksomheder, som tænker bære-
dygtigt, helt overordnet forsøger at følge tre principper,
når det kommer til emballage: Reduce, reuse, recycle – el-
ler reducér, genbrug, genanvend.

»For det første skal der bruges så lidt emballage som

muligt, dernæst skal emballagen gerne kunne genbruges
flere gange, inden den kasseres, og sidst, men ikke mindst
bør den være fremstillet af genanvendeligt materiale, der
kan omdannes til ny emballage eller andre produkter ef-
ter endt brug,« siger Sidsel Dyrholm Holst. 

For meget transport af luft
Det er også vigtigt at uddybe, hvorfor det betyder noget,
hvad der skal pakkes. Et stort miljøproblem er nemlig, at
der transporteres for meget luft med varerne, men også
det er der bevidsthed om i branchen, forklarer Sidsel Dyr-
holm Holst. 

»Mange virksomheder kigger også på at pakke varerne
mere optimalt, så de undgår at transportere luft. Det er
nemlig en stor udfordring, og vi ser derfor et stigende an-
tal løsninger, der har til formål at reducere størrelsen på
emballagen, så den optager mindre plads,« siger hun.

Også Niels Ralund fra FDIH peger på for meget trans-

port af luft som en essentiel problematik. Igen er han po-
sitiv i forhold til udviklingen og nævner et konkret ek-
sempel. 

»Jo mere kompakte, vi kan få gjort pakkerne, desto bed-
re er det for bæredygtigheden. Der er nogle helt enkle må-
de at gøre det på. Matas har for eksempel mål og vægt på
alle pakker, så når de ryger frem og kommer i en kasse,
ved man præcis, hvor stor kassen skal være, og det bliver
den skåret til efter,« forklarer han. 

Velbesøgt konference
Hvis man skal tro Sidsel Dyrholm Holst, er e-handel ikke
blot en bæredygtighedsudfordring, som mange virksom-
heder er opmærksomme på – det er i sig selv en stor trend
og et marked i vækst.

Nærmest som et bevis derpå nævner branchedirektø-
ren en konference med fokus på grøn e-logistik, som DI
Handel afholdt for nyligt i samarbejde med PostNord. Der
var over 150 tilmeldte deltagere, og ifølge Sidsel Dyrholm
Holst vidner det om en stor interesse for bæredygtighed i
branchen.

Flere interessante emner blev taget op, og hun frem-
hæver særligt ét, der rummer en problematik.

»Virksomhederne oplever, at deres kunder i høj grad
forventer, at logistikløsningerne er bæredygtige, men be-
talingsvilligheden for at vælge de grønne løsninger er ofte
ikke-eksisterende,« siger Sidsel Dyrholm Holst og tilføjer
straks, at det ikke skal lyde som en kritik af kunderne.
Der skal snarere kigges indad. 

»Virksomhederne er derfor nødt til også at stille krav
til deres logistikleverandører om at kunne levere bære-
dygtige løsninger til en konkurrencedygtig pris. Partner-
skaber på tværs af virksomheder i forhold til udvikling og
test af nye løsninger kan være en god vej frem,« siger
hun.N

Ifølge branchedirektøren i DI Handel, Sidsel Dyrholm Holst, forventer kunderne i logistikbran-chen i dag, at logistikløsningerne er bæredygtige. Foto: Büro Jantzen

» Virksomhederne oplever, at deres kunder i høj grad forventer, at logistikløsningerne er bæredygtige, men betalingsvilligheden for at vælge de grønne løsninger er ofte ikke eksisterende
SIDSEL DYRHOLM HOLSTBranchedirektør i DI Handel

Niels Ralund fra Foreningen for Dansk Internethandel ser mange bæredygtige tiltag i branchen,som ofte handler om bedre udnyttelse af kapaciteten under transporten. Foto: FDIH
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Kontrolplatformen til 
Industri 4.0: TwinCAT

www.beckhoff.dk/Industrie40
PC-based Control fra Beckhoff er en basisteknologi til Industrie 4.0- og IoT-applikationer. Ved hjælp af 
engineering- og kontrolplatformen TwinCAT kan man desuden udvide maskinstyreenheder til også at 
omfatte Big-Data-applikationer, Cloud-kommunikation, fremsynet vedligeholdelse samt omfattende 
analytiske funktioner til at øge produkteffektiviteten. TwinCAT IoT supporterer standardiserede protokoller 
til Cloud-kommunikation, og Cloud-tjenester og -service kan nemt integreres i hele maskin-engineeringen. 
Udover fejlanalyse og fremsynet vedligeholdelse byder TwinCAT Analytics på en lang række muligheder for 
energi- og procesoptimering af maskiner og anlæg.
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MENUFORSLAG 1
34 kr. pr. person ekskl. moms

Hver dag serveres frokost med 
1 lun ret eksempelvis:
• Brændende kærlighed
• Kylling grill diable
• Indbagt unghanebryst
• Pandekager med kødfyld
• Fiskefilet med remoulade
• Kartoffel/porresuppe
• Ribbensteg med rødkål
• Æggekage med bacon
• Biksemad med spejlæg
• Farsbrød

Tilbehør: 
Salatbar med flere forskellige grøntsager 
og dressing, hjemmebagt brød og smør
 ––––––––––––––––

MENUFORSLAG 2
42 kr. pr. person ekskl. moms

Hver dag serveres frokost med en lun 
ret (som menuforslag 1) sammen med:

4 slags pålæg eksempelvis:
• Roastbeef
• Spegepølse
• Hamburgerryg
• Rullepølse
• Diverse stege
• Kalkunpølse
• Oksebryst
• Sardel
• Tunmousse

Tilbehør eksempelvis:
Remoulade/mayonnaise, sky, løg rå/
ristede, peberrod, pickles/agurkesalat

34,-
fra

ekskl. moms

Sund og lækker mad giver eks tra 
energi til at løse dagens opgaver, og 
den positive stemning fra frokost-
bordet spreder gode vibrationer. 

Vi forvandler sunde,  
friske og ernærings

rigtige råvarer til  
store smagsoplevelser. 

Men det er ikke kun vores mad,  
der gør dig glad. Det gør vores  
priser også. Se blot her, hvor lidt 
det koster at servere en lækker,  
daglig frokostmenu.

Er der særlige ønsker (frugtordning, 
kage o.a.) til frokostordningen, skræd
dersyr vi naturligvis et særligt tilbud til 
dig. Ønsker du bemanding i kantinen, 
kan vi også være behjælpelig med det. 
Kontakt os på tlf. 75 50 44 95.

Afhent dagens frokostret 
– på Hesselly 9 i Kolding (som menu
forslag 1) fra 11.3013 dag ligt mandfred.  
Pris 45 kr. pr. person inkl. moms. 
Ved mere end 10 frokostretter er det en 
god idé at bestille på tlf. 75 50 44 95 inden 
kl. 12.00 dagen før. Ved mere end 30 
frokostretter kan du få maden leveret. 

GOD KOSTPOLITIK
 – gir’ virksomhenden og medarbejderne mere energi


