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Cykelpartner 
Cykelpartner girer opp. «Giret» er 4 tårnhøye lager-

automater og LOGIA lagerstyringssoftware, som skal 

ekspedere ordrer på bremseklosser, kjettinger, peda-

ler, briller, hansker osv. effektivt og feilfritt.

Cykelpartner opplever en vekst, og har i tillegg til 

investeringen i automasjon utvidet med en ny lager-

hall. Virksomheten startet i 1988 som sykkelverksted. 

I dag er den en av Danmarks mest suksessfulle net-

thandelsvirksomheter med et sortiment på ca. 15 000 

varenumre, 6 000 m2 lager og ca. 50 medarbeidere.

 ”Den tradisjonelle måten å drive lager på 
holder ikke fremover. Tid og kvadratmeter 
koster her i Danmark, så vi må være veldig 
effektive for å kunne utvikle forretningen 
vår. Kundene våre bestiller online på nett-
butikken, så selvfølgelig skal våre interne 
lagerprosesser også foregå online og med 
realtime beholdningsregulering. LOGIA-sy-
stemet virker utrolig brukervennlig og intu-
itivt, og medarbeiderne våre gleder seg til å 
gå live med det. Det at prosjektet har en ROI 
på 3 år er meget bra” 

Michael Givskov, adm. direktør og eier 

Michael Givskov er veldig fokusert på å dra fordel av 

de nyeste teknologiene. Han har vært med på side-

linjen gjennom hele automatiseringsprosjektet og 

har store forventninger til det nye lageret.

Fullt integrert løsning: nettbutikk-automa-
ter-lagerstyring
Den nye lagerløsningen leveres av Effimat og Logi-

matic. Effimat står for automatene, mens Logimatic 

leverer LOGIA-styringen til automatene. LOGIA er 

integrert med Cykelpartners nettbutikk og styrer 

automatene så varene kommer frem til ekspedisjon 

på rette tidspunkt.

 ”Integrasjon mellom flere forskjellige syste-
mer kan noen ganger være et mangehodet 
spøkelse. Det har heldigvis ikke vært tilfelle 
her. Det er en enkel snittflate fra LOGIA, og 
Logimatic har styr på det. Det er rart at tale 
med nogen som ved hva de har med at gjøre 
og som tager fat i tingene med det samme” 

Søren Sieg Jensen, partner og utvikler 

Lagerautomatene skal inneholde alle høyfrekvente 

varer og er første «stasjon» på plukkeruterne. Noen 

ordrer kan plukkes ferdig i lagerautomatområdet, 

mens andre blir sendt videre igjennom det manuelle 

lager. Helt tredje ordrer plukkes kun i det manuelle 

lagerområde. Plukke- og innlagringsjobber blir vist 

på touch-skjermer og det kvitteres direkte i systemet.


