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Jane, CEO 

“Hvordan kan jeg reducere vores 
totale omkostninger (TCO) og øge produktiviteten 

og dermed forbedre konkurrenceevnen?”

Din succes er vigtig for os, og vi kan hjælpe dig med dine udfordringer, 
for at du kan opnå konkurrencefordele: 

Lee, COO/Production Manager 

"Hvordan kan jeg blive en del af markedsudviklingen, 
f.eks. med mass customization, batch size one, 

få data i realtid eller fuldstændig transparens igennem 
hele processen, for at få større indflydelse på vores produktion?"

Andrew, Supply Chain/Procurement 

"Hvordan minimerer jeg 
usikkerhederne i min indkøbsproces 

til et absolut minimum?"
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SMARTE PROCESSER TIL PRODUKTIVITETSFORBEDRINGER

Bossard Smart Factory Logistics 
som et nyt mindset til produktionen
 
Vi lever i en verden der forandres hurtigt, hvor optimering af din 
produktion er svaret på fremtidens vækst. Jo bedre og leaner du 
gør din produktionsvirksomhed, desto større er chancen for, at du 
får succes.                 
                                                                                                            
Vi ønsker at du skal blive den bedst mulige produktionsvirksom
hed med vores Smart Factory Logistics koncept.

    Greg, Bossard 

“ Bossard er pioner inden for logistikløs
ninger af B og C parts. Vi er fast beslut
tet på at hjælpe dig med at positionere 
din virksomhed, dit brand og dine pro
dukter foran dine konkurrenter.”



4

“Der er mange fordele ved 
Smart Factory Logistics, som 
kan bidrage til vores succes.”

Thomas Siegenthaler
Manager Production Traction Converters
ABB, Switzerland

“Vi kan spare 1800 
arbejdstimer pr. år – 

det betyder mere tid til 
vores kunder.”

 
Nihad Zaugg 

Buyer,
Signal AG, Switzerland
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OMFATTENDE LOGISTIK SERVICES

Simple processer – 
effektiv og driftssikker forsyningskæde
 
Smart Factory Logistics håndterer dine B og Cparts fra start 
til slut. Det er en gennemprøvet og sikker metode, som hjælper 
med at finde frem til det skjulte potentiale for 
produktivitetsforbedringer.

Smart Factory Logistics overvåger løbende lagerbeholdningen. Med vores software ARIMS, er forbruget 
foruddefineret og ordrehåndteringen er nem. Varerne leveres direkte til forbrugsstedet.

Automatisk registrering af faktisk forbrug Nem ordrehåndtering

Opfyldning på forbrugsstedet Konsolidering og levering

Smart Factory Logistics
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NØGLEEGENSKABER

  Klar til ERP B2B intregration
  Data i realtid
  Kundetilpasset dashboard
  Grafisk fremstilling af analyser og rapporter

Fra det fuldautomatiserede og fleksible SmartBin til den informative 
SmartLabel med data i realtid til de mere traditionelle Kanban syste
mer: Vi tilpasser systemerne baseret ud fra dine behov og ønsker. 

Med et brugervenligt interface, intuitive 
funktioner og intelligente analyseværktø
jer er ARIMS, Smart Factory Logistics 
Operations Dashboard. Udviklet med den 
nyeste software der muliggør M2Mkom
munikation. Det er en gennemprøvet og 
en sikker teknologi.

Systemer

ARIMS  online platform (ARIMS)

SmartBin SmartLabel SmartCard

0123456789

Code 2Bin

ORDREAFGIVELSE

ORDRER I REALTID OG 
LEVERINGSOPLYSNINGER  

AUTOMATISK  
GENBESTILLING

AUTOMATISK  
FEJLFINDING ( )
FLEKSIBEL  
PLACERING ( )

FORBRUGSSTEDET ( )
FORBUNDET TIL ONLINE 
PLATFORMEN ARIMS

 Fuldautomatiseret                   Halvautomatiseret                   Manual                   Webbaseret

VORES TILBUD

Kundetilpassede løsninger 
til dine udfordringer
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Bossard Smart Factory Logistics tilbyder dig løsninger, som er 
skræddersyet præcist til dine behov.

Fokusér på din kernekompetence, ved at have vished om at dine 
indkøb og forsyninger er i gode hænder. Smart Factory Logistics er 
nøglen til en fleksibel, sikker og effektiv forsyningskæde.

Løsninger

  SmartPhone App
  Operation Dashboard
  Interaktiv styring af sortiment
  Lastmile operation dashboard

LØSNING BESKRIVELSE

OPTIMERING 
AF FORBRUG Bossard Smart Factory Logistics systemer er klar til brug og sikrer, at produkterne er disponible.

LEVERING 
TIL TIDEN

Vælg leveringsmåde: Levering til varemodtagelse eller levering med genopfyldning direkte ved 
produktionslinjen/arbejdscellen.

SPECIALIST 
SUPPORT

Vores specialister er til rådighed med henblik på at designe, vedligeholde og optimere jeres logis
tiksystem samt tilbyde rådgivning.

ARIMS Bevar kontrollen ved at få kundetilpasset data i realtid. Optimer din forsyningskæde ved at digitali
sere styringen af dit sortiment igennem ARIMS dashboard eller SmartPhone App´en.

KUNDETILPASSEDE 
LØSNINGER 

Vi kan tilbyde kundetilpassede løsningmodeller som for eksempel:
   Konsolidering af leverandører og sortiment
   ERP integration
   LastMile administration
   Osv.
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Smart Paller bruges til at lagerføre 
tunge og pladskrævende varer med en 
høj volumen. Det betyder, at der kan 
håndteres materiale på op til 1000 kg. 

Forsyningen til samlebåndet er optimeret af Bossard, 
fuldautomatisk og driftssikkert. Vores systemer (f.eks. 
SmartBin Flex) er mobilt og trådløst  dette sikrer 
maksimal mobilitet. 

Det korrekte antal er altid til rådighed ved din arbejds
celle  ergonomisk tilpasset jeres arbejdsforhold. 
Vores systemer (f.eks. SmartLabel) er tilpasset til 
setuppet i din produktionsvirksomhed.

Arbejdscellen

Samlebånd

Område til plads
krævende varer

SMART FACTORY LOGISTICS

Blueprint
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Område med supermarked

Operation dashboard

Bevar kontrollen og få unikke og 
dybere indsigt i dine analyser og 
fuldstændig transparens. Vores 

Operation Dashboard ARIMS  
optimerer jeres lagerniveau  

igennem analyseværktøjet og  
SmartPhone Apps. 

Data i realtid og fuld transparens – 
disse kernekompetencer resulterer i 
større drift og forsyningssikkerhed. 

Bossard systemerne (f.eks. SmartBin) 
optimerer dit lager efter dine behov.
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Tracy, Bossard

ET SKRIDT FORAN KONKURRENTERNE

5 åbenlyse fordele ved  
Smart Factory Logistics
 

1. Øget hastighed på forandringer

Ved anvendelse af avanceret og integreret hightech vægtsensorer genkender Smart 
Factory Logistics systemer automatisk udsving i forbruget i produktionen. Dette 
gør leverandøren i stand til at reagere og ændre hurtigere i forsyningskæden.

2. Bedre forudsigelser

ARIMS softwaren analyserer store datamængder 
BigData, for at finde meningsfyldte mønstre, 
som øger forsyningskædens forudsigelighed og 
effektivitet.

3. Lean proces

 Maksimale besparelser på  
  omkostninger til håndtering af ordrer                             
 Betydelig reduktion i omkostninger     
  til håndtering af materialer
 Lavere lageromkostninger                                                                                                                       
 Fuld tilgængelighed

4. Maksimal fleksibilitet 

Smart Factory Logistics systemerne 
er designet til at passe til forskellige 
produktionsmiljøer og setup. Dette 
sikrer maksimal fleksibilitet.

5. Proven Productivity

Smart Factory Logistics Advisory er baseret på Value Stream Mapping metoden, 
hvor du får tilknyttet en specialist fra Bossard, som sikrer kontinuerlige og 
dokumenterede produktivitetsforbedringer. Smart Factory Logistics er løsnings  
og resultatorienteret. 
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VORES FORRETNINGSMODEL

Smart Factory Logistics – 
som del af en helhed
 

Efter mange års samarbejde med vores kunder ved 
vi, hvad der skal til for at forbedre kundernes produk
tivitet og skabe konkurrencefordele. Vi ved, hvad det 
kræver for at styrke vores kunders konkurrenceevne. 
Derfor hjælper vi vores kunder inden for tre strate
giske kerneområder.

For det første, finder vi optimale produktløsninger 
og finder det befæstelseselement, som er den bed
ste løsning til kundernes produkter.

For det andet, er vores Application Engineers med i 
processen, når kunderne begynder at udvikle et nyt 
produkt og leverer den bedste løsning til alle tæn
kelige udfordringer inden for befæstelse.

For det tredje, er vi pionerer inden for logistikløs-
ninger og reducerer og eliminerer unødvendige 
omkostninger i kundens samlede forsyningskæde.

“Proven Productivity” er vores løfte til kunderne og 
indeholder to elementer: For det første er det bevist, 
at det virker og for det andet, forbedrer det helt sik
kert produktiviteten og konkurrenceevnen for vores 
kunder.

Og denne filosofi motiverer os hver dag til at være 
et skridt foran.
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Bossard Denmark A/S
Stamholmen 150
DK2650 Hvidovre

T +45 44 50 88 88

denmark@bossard.com
www.bossard.dk


