
Styring af
lagerautomater



Maksimal udnyttelse
af udstyrets kapacitet
LOGIA lagerautomatstyring er den 
universelle og anerkendte softwarestyring 
til lagerautomater. Styringen bygger 
på den nyeste teknologi og høj grad af 
standard konfigurationsmuligheder. 

Lagerautomatstyringen sikrer den bedste 

udnyttelse af lagerpladsen og optimerer 

kapaciteten til indlagring og pluk i lagerautomaten.

LOGIA holder styr på lagerbeholdningen og i takt 

med, at ordrer igangsættes køres de rum, der skal 

anvendes, automatisk frem i lagerautomatens 

åbning. På alle automater tilgås LOGIA via 

touchskærme, hvor LOGIA guider operatøren 

gennem, hvad der skal plukkes, fra hvilken lokation, 

i hvilket antal og til hvilken ordre. Det er let og 

effektivt.

Intuitiv og Easy-to-Operate
LOGIAs ’Easy-to-Operate’ brugergrænseflade 

er unik i kraft af sin høje grad af visualisering, 

anvendelse af artikelbilleder og enkle instruktioner. 

Funktionerne ved automaten er enkelt og intuitivt 

understøttet af ’fra-operation’ og ’til-operation’.

Det effektive pluk
LOGIAs ordreautomat aktiverer automatisk pluk 

til ordrer ud fra opsatte kriterier og sikrer, at 

opgaverne er afstemt med de øvrige aktiviteter 

på lageret. Valg af kriterier afhænger af, hvad det 

er hensigtsmæssigt at styre efter i den aktuelle 

lagerdrift.

Ordreautomaten kan også opsættes til at 

planlægge og optimere på ordrerne. Den kan fx 

samle relevante ordrer til batchpluk, sammenlægge 

ordrer til samme kunde/leveringsadresse, beregne 

ordrevolumen og anvise størrelse på ordrekasse 

samt styre kombinerede pluk- og pak-operationer.

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

LOGIAs brugergrænse-
flade er enkel og intuitiv.  
Det gør arbejdet på lageret 
let og effektivt.
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God integration giver
effektive processer

Integreret i flowet på lageret
LOGIA kan styre varer, der skal i lagerautomater, 

lige fra de ankommer til varemodtagelsen og til 

de er plukket, pakket og klar til forsendelse. Det 

giver optimale forhold for at optimere processerne 

i og omkring lagerautomaterne. Det kan bl.a. være 

i form af at klargøre varepartier til indlagring, og 

at plukke til flere ordrer på én gang, når varen er 

fremme i automatens åbning.

Derudover kan LOGIA-styringen let opsættes 

til ændrede behov over tid, således at fx 

zoneinddeling og plukkemetoder justeres til 

nye behov. Det kan fx være i forbindelse med 

ændringer i produktsortiment, ordrevolumen eller 

ordresammensætning.

LOGIA sikrer høj 
effektivitet og kvalitet 
i alle arbejdsgange.
Operatøren kvitterer for 
udført job og beholdningen
opdateres automatisk.

En, to eller mange automater. 

LOGIA er den ideelle løsning uanset om 
behovet er styring af én automat eller et 
ubegrænset antal lagerautomater. Der 
kan altid kobles flere automater på og 
det er samme brugerinterface uanset 
automatens fabrikat.

Den højeste effektivitet opnås ved, at 

lagerautomaterne integreres i flowet på lageret. Ved 

at integrere automatstyringen i flowet på lageret 

elimineres unødige håndteringer og registreringer. 

Processerne og udnyttelsen af automaterne bliver 

strømlinede og sikrer effektive arbejdsgange på 

lageret som helhed.
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Optimering og 
automatisering af driften
Endnu mere funktionalitet.

LOGIA indeholder flere muligheder, som 
styrker kvalitet og effektivitet i forbindelse 
med anvendelse af lagerautomater.
Nye funktionaliteter kan vælges til efter 
behov og over tid. Et udpluk er listet her og 
uddybes i separate faktaark.

LOGIA anvendes inden for 
stort set alle brancher, med 
stor variation i løsningernes 
omfang, kompleksitet og 
automatiseringsgrad.

 Indlagringsforberedelse

 Batchplukkestyring

 Plukkebords-/-vognsstyring

 Automatisk genopfyldning

Optimering af processer:

 Lokationslayout (rum/hylder)

 Lagerautomatlayout

 Load balancing

 Beholdningskontrol/nulpunktsoptælling

Styring af beholdning og lokationer:

 Interface til lagerautomater

 Integration til ERP

 Integration til WMS

Integration og kommunikation:

 Automatisk indlagring

 Integreret banesystem

 Integreret robotstyring

Automater i automationscelle:
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En del af logistik- og IT-platformen LOGIA
LOGIA lagerautomatstyring er en styringspakke 

fra logistik- og IT-platformen LOGIA. Platformen 

indeholder alt til styring og optimering af lager 

og logistik, herunder lagerstyring/WMS, styring 

af lagerautomation/WCS, produktionslogistik og 

styring af forsendelsen. 

LOGIAs styringspakker kan anvendes enkeltvis 

eller som en komplet løsning. Styringspakker kan 

tilføjes efter behov, og uanset omfanget er der altid 

kun én integration til ERP-systemet.

En løsning fra Logimatic
LOGIA udvikles og supporteres af teknologi- og 

softwarevirksomheden Logimatic. Vi er grundlagt 

i 1987 og specialister inden for supply chain, 

industriel automation samt en række andre 

nicheområder. 

Vi prioriterer et tæt samarbejde med vores kunder. 

Du kender din forretning bedst. Vi har softwaren 

og ekspertisen. I tæt samarbejde kan vi nå i 

mål med den bedste løsning. En løsning der er 

godt forankret i din virksomhed og som skaber 

resultater.


