Improving logistics
and business

”Allerede etter 6 måneder er vi blitt 10 %
bedre med LOGIA og vi forventer absolutt
å øke det til 20 % i løpet av fjerde kvartal.
LOGIA gir oss sikkerhet og kvalitet i prosessene, og har til og med en god brukergrenseflate som er lett å bruke.
Peter Nikolajsen, Shipping Manager

Alfa Laval
Verdens ledende virksomhet innenfor varmeoverfø-

Alfa Laval hadde et behov for å optimere og effektivi-

ring, separering og væskehåndtering, Alfa Laval, har

sere lageret fordi de hadde for mange håndteringer i

digitalisert og effektivisert logistikksenteret sitt ved å

løpet av en dag. Virksomheten valgte lagerstyringssy-

implementere LOGIA.

stemet LOGIA, som i dag styrer det manuelle lageret

Alfa Laval har nettopp etablert et shared logistic

helt fra varemottaket til forsendelsen.

center i Aalborg, hvor både prosjektlager og reserve-

Løsningen har integrasjon til Axapta 3.0, og Alfa Laval

delslager integreres. Fra prosjektlageret skal emner

gikk i drift med LOGIA i mars 2018.

til store kundeprosjekter plukkes og pakkes i den
rette mengden og rekkefølgen. Innkjøp og planleg-

Om Alfa Laval

ging til prosjekter kan strekke seg over flere måneder

Alfa Laval har hovedkontor i Sverige, hvor de også

og klargjøres og sendes når det passer inn i kundens

har produksjonen av varmevekslere. Virksomheten

prosjektplanlegging. I tillegg til prosjektlageret har

har fem forskjellige selskaper i Danmark. Ett av disse

virksomheten også et reservedelslager som funge-

selskapene er Alfa Laval Aalborg, som kjent for å

rer som et lager med reservedeler til vedlikehold og

utvikle, produsere, levere og servisere kjeler, bren-

reparasjon av anlegg som er satt i drift.

nere, varmevekslere og inertgassbrennere til skip og

Leveransene fraktes med skip, og det er derfor kritisk
at ordrene er komplette da det både krever tid og
ressurser å ettersende eventuelle manglende emner.
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industrier over hele verden. I tillegg til Danmark og
Sverige så har Alfa Laval også avdelinger i USA, Kina
og India.

