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KAPITEL 9

SCM-koncepter

SCM har to hovedmål. Det ene handler om at gøre den fokale virksomhed 
agil, dvs. at den er i stand til at reagere hurtigt på markedsændringer, og 
det andet handler om at reducere forrester-effekten, dvs. at lagre minimeres, 
og kapaciteten udnyttes optimalt i dens forsyningskæde.  Virksomheder er 
forskellige og må ofte prioritere mellem disse mål, f.eks. vil  virksomheder, 
der leverer produkter i mange varianter og i et mindre forudsigeligt behov, 
fokusere på at implementere pull-baserede systemer, hvor ordrepunktet gen-
nem postponement bestemmer, hvornår virksomheden reagerer agilt. Andre 
virksomheder, der leverer standardiserede produkter med et relativt forud-
sigeligt behov, vil fokusere på at implementere et lean-koncept, der primært 
reducerer spild (lagre og kapacitet). Imidlertid har virksomheder behov for 
at kombinere disse 2  hovedmål og anvende flere SCM-strategier baseret på 
karakteristika for lead time og kundebehov som vist i fig. 9.1.1 

 
Fig. 9.1 Fire SCM-strategier.

1 Christopher, M.: Logistics & Supply Chain Management, 3rd edition, FT Prentice Hall, 
Finansiel Times, 2005.
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Logistikprocesser kan integreres eksternt mellem leverandører og kunder 
som nævnt ovenfor gennem implementering af  “quick response”-strategier i 
den såkaldt integrerede forsyningskæde, som er illustreret i fig. 9.2.
 

Fig. 9.2 Intern og ekstern integration gennem SCM-koncepter.

I fig. 9.2 er vist et eksempel på en forsyningskæde, der består af 3 led: Den fokale 
virksomhed, en leverandør og en kunde. Den såkaldte integrerede forsynings-
kæde opstår gennem implementering af SCM-koncepter imellem den fokale 
virksomhed og leverandøren samt mellem den fokale virksomhed og kunden i 
såkaldte dyadiske relationer. Her vil et SCM-koncept defineres således: 
 

Det er en vigtig forudsætning for den eksterne integration med andre aktører 
i forsyningskæden, at de interne logistikprocesser i den fokale virksomhed er 

Et SCM-koncept indebærer integration af logistikprocesser på tværs 
af virksomheder med henblik på at optimere den logistiske effektivitet 
for kæden som helhed.    
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integrerede på tværs af funktionerne salg/distribution, produktion og indkøb 
gennem den såkdalte SOP-proces, som beskrevet i kapitel 1, side 17. Hvis 
dette ikke er tilfældet vil virksomheden ikke være i stand til at opstille mål og 
strategier for SCM-konceptet og implementere de nødvendige styringsværk-
tøjer i samarbejde med eksterne partnere. I den traditionelle logistikproces 
mellem køber og sælger er der ingen ekstern integration mellem parterne.

Den traditionelle logistikproces mellem en leverandør og en køber kan ek-
sempelvis beskrives som vist i fig. 9.3.

Fig. 9.3 Princippet i den traditionelle logistikproces.

Fig. 9.3 viser logistikprocessen i en dyadisk relation karakteriseret som en 
armslængde-relation uden ekstern integration af logistikaktiviteter.  

Forklaring
Indkøbsafdelingen hos kunden konstaterer et behov for en vare x i virksom-
hedens ERP-system og afgiver en ordre til salgsafdelingen hos leverandøren. 
Salgsafdelingen konstaterer gennem ERP-systemet, at varen x er på lager 
og udskriver en plukkeliste. Varen x plukkes, pakkes og transporteres til 
kundens lokation, hvor varen x kontrolleres og lægges på lager. 

Logistikprocessen i dette eksempel er adskilt mellem de 2 virksomheder og 
er karakteriseret ved, at varen x “flyttes” fra et lager hos leverandøren til 
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et lager hos kunden. To organisationer anvender administrative ressourcer 
til den totale logistikproces. Der udføres ekstra kvalitetskontrol. Indkøbs- og 
lagerstyringen i de to virksomheder er ikke koordineret, og det betyder, at 
leverandøren må basere sit lagerniveau på prognoser og sikre et bestemt 
serviceniveau ved at holde et sikkerhedslager. Køberen må etablere et lager, 
der kan tage højde for forbruget i leverandørens leveringstid og evt. holde et 
sikkerhedslager, der tager højde for leveringsforsinkelser fra leverandøren. 
Hvis begge virksomheder har gennemført en effektiv intern integration af 
logistikprocessen, kan de med fordel gennemføre en ekstern integration af 
lo gi stikprocessen ved at implementere et SCM-koncept.  

Formålet med implementering af et SCM-koncept er således at reducere ikke 
værdiskabende aktiviteter i logistikprocessen mellem 2 virksomheder.  I fig. 
9.4 er vist de elementer, der indgår i et SCM-koncept.

 

Fig. 9.4 Elementer i et SCM-koncept.2

2 Inspireret af Lambert, D.M., Copper, M.C. & Pagh, J.D.: Supply Chain Management: 
Implementation issues and Research opportunities, International Journal of Logistics 
Manage ment, Vol. 9, No. 2, 1998.
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Fig. 9.4 viser, at et SCM-koncept omfatter 4 elementer: 

•	 Netværksstruktur
•	 Integration	af	forretningsprocesser
•	 Quick	Response	systemer
•	 Præstationsmålesystemer

3.1 Netværksstruktur
SCM handler om integration af logistikaktiviteter mellem den fokale virk-
somhed og de vigtigste partnere i forsyningskæden. Dette kan eksempelvis 
vedrøre etablering af en netværksstruktur af partnerskaber med systemle-
verandører og vigtige kunder som vist i fig. 9.5.

 Fig. 9.5 Eksempel på en netværksstruktur.

Eksempel
Den fokale virksomhed i fig. 9.5 kan eksempelvis være bilproducenten Ford. 
På forsyningssiden kan det første led i kæden være niveau 1-leverandører, 
der leverer hele systemer som f.eks. en motor eller gearkasse til montagefa-
brikken hos Ford. Det næste led upstream i kæden er niveau 2-leverandører, 
der leverer komponenter f.eks. en kaburator til niveau 1-leverandøren. Det 
første led downstream i forsyningskæden er en niveau 1-kunde, som i dette 
tilfælde er bilimportøren. Importøren leverer biler til niveau 2-kunder, som er 
forhandlere. Forhandlere sælger biler til slutkunder, som er niveau 3-kunder. 
Princippet bygger på det japanske leverandørnetværk keiretsu, som beskrives 
i kapitel 7, side 217, om indkøbsstyring.

 Niveau 2- Niveau 1- Den Fokale Niveau 1- Niveau 2-
 leverandør leverandør virksomhed kunde kunde
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Det er disse bånd, der er kittet mellem virksomhederne i netværket. Disse 
bånd er grundlaget for udvikling af nye ressourcer og færdigheder, som bliver 
en kernekompetence for det konkrete netværk, der er vanskelig at efterligne 
(“tacit knowledge”), fordi den ikke er explicit formuleret i forretningsgange 
eller andre formelle beskrivelser.
I dette kapitel fokuseres på de bånd, der vedrører integration af logistikpro-
cesser mellem partnere i netværket, hvilket betyder, at det primært er de 
tekniske, administrative og sociale bånd, der er i fokus. 

3.2 Integration af forretningsprocesser
Logistikprocessen blev i kapitel 1 beskrevet som en forretningsproces, der har 
til formål at planlægge og gennemføre logistikaktiviteter på tværs af funk-
tionerne salg, produktion og indkøb, således at virksomheden kan levere pro-
dukter og serviceydelser, der skaber værdi for kunden. Logistikaktiviteterne 
vedrører distributionsstyring, produktionsstyring, indkøbsstyring, lagersty-
ring, returlogistik og produktudvikling. I forbindelse med integration af lo-
gistikaktiviteter kan det også være relevant at integrere kvalitetsstyrings-
aktiviteter. Disse aktiviteter kan integreres med de tilsvarende aktiviteter i 
andre virksomheder. Det kan være leverandører, kunder og forskellige typer 
TPL-virksomheder. Integration af logistikaktiviteter på tværs af virksomheder 
indebærer ændringer i andre områder i virksomheden som f.eks. organisa-
tionsstrukturen, materialeflowet, informationsflowet og det fysiske lager- og 
produktionssystem. 

Et SCM-koncept kan omfatte integration af logistikaktiviteter mellem 2 virk-
somheder (dyadisk relation) på flere niveauer som vist i fig. 9.6.  

Fig. 9.6 SCM-koncepter i forskellige integrationsniveauer.  
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leverandøren overtager lagerstyringen for kunden og leverer varer til kunden 
kontinuerligt inden for på forhånd aftalte min./max.-grænser. I nogle til-
fælde befinder varerne sig hos kunden i form af et såkaldt konsignationslager 
(leverandørens fjernlager), og kunden betaler først varerne, når de trækkes 
fra lageret. Dette er relevant, hvis der er stor fysisk afstand mellem leveran-
dør og kunde. Princippet i VMI er vist i fig. 9.7.

     

Fig. 9.7 Princippet i VMI.

Forklaring
En indkøbsordre genereret fra kundens ERP-system sendes til leverandø-
rens ERP-system via et IOS-system. Leverandørens ERP-system genererer 
automatisk en ordrebekræftelse, der sendes til kundens ERP-system over 
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3.3 Quick Response-systemer (QRS)
De forskellige SCM-koncepter kategoriseres ofte under en paraply benævnt 
Quick Response Systems (QRS).5 Disse karakteriseres ved at være JIT-orien-
terede logistiksystemer, der baseres på IOS-systemer drevet på internettet, og 
som anvender EDI, stregkoder, RFID og andet scanningsudstyr. QRS-syste-
mer er baseret på aktuelle kundebehov og reducerer Forrester-effekten, som 
blev beskrevet i kapitel 1, side 22. I fig. 9.8 er vist princippet i QRS-systemer.

Fig. 9.8 Princippet i QRS-systemer.

Det ses i fig. 9.8, at logistikprocessen koordineres og gennemføres udeluk-
kende ved samspillet mellem parternes ERP-systemer, og varerne leveres 
direkte til montagen og ikke via et lager. Derved reduceres transaktionsom-
kostninger og lageromkostninger til et minimum. 

I forbindelse med udviklingen af SCM-koncepter anvendes ofte begrebet 
SRM, som blev beskrevet i kapitel 7 om indkøbsstyring. 

Til at understøtte SRM kan der anvendes softwareløsninger (e-procurement, e-
markedspladser), som er integreret med ERP-systemet. På denne måde udgør 
CRM et såkaldt “front-end”, og SRM udgør et tilsvarende “back-end” til ERP-
systemet. Derved forbindes forsyningskæden principielt som vist i fig. 9.9 på 
næste side.

5 Christiansen et al:  Differences in Supply Chain Peformance Across Interorganizational 
Communication Levels: Case Studies from Denmark, Global Journal of Flexible Systems 
Management, Vol. 4, No. 4, 2003.
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Fig. 9.9 SRM og CRM forbinder virksomhederne i forsyningskæden.  

Fig. 9.9 viser, at modulerne SRM og CRM forbinder kunder og leverandører 
gennem ekstranettet og udgør et QRS-system, hvor lagrene er fælles mellem 
parterne i netværket. Det software der forbinder modulerne på tværs af virk-
somheden benævnes: Enterprise Application Software (EAI).  

Lagerløs produktion i ekstranet
15 af Bolias 20 leverandører er dan-
ske producenter. “Det har givet os 
nogle stærke konkurrencefordele. 
Det sikrer os en høj kvalitet på 
vores møbler gennem godt dansk 
håndværk. Det passer også til vores 
koncept, at vi har leverandører tæt 
på os, så vi kan have en fornuftig le-
veringstid,” forklarer Bolia-direktør 
Lars Lyse Hansen. Bolias kendetegn 
er nemlig, at det er et møbelfirma 
uden lager. Ordren går direkte til 
leverandøren, som først producerer 
møblet, når bestillingen tikker ind. 
Også distributøren er koblet op på 
Bolias it-platform, som møbelfirmaet 
selv har udviklet. “Dermed kan vi 
følge og sikre kvaliteten hele vejen 

via det fælles it-system. At ordren går 
direkte fra kunde til leverandør, er 
helt unikt og en ny måde at sælge 
møbler på. Det betyder også, at vi re-
lativt nemt kan åbne nye butikker, 
når vi ikke har noget lagerbehov,” 
siger Lars Lyse Hansen. På trods af 
at Bolias møbler er dansk designede 
og producerede, kan man f.eks. købe 
en sofa til 4000 kr. hos møbelkæ-
den. “Ved at bruge få stofvarianter 
og lægge en stor volumen hos den 
enkelte leverandør samt at sløjfe 
omkostninger i lagerbinding kan vi 
konkurrere på prisen med møbler 
produceret i f.eks. Kina,” siger Lars 
Lyse Hansen.

Kilde: Schrøder, J.: Møbelbutikken uden lager, Berlingske, 2007.
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Et vigtigt element i et SCM-koncept er anvendelse af præstationsmålinger, 
der kan bidrage til, at virksomheder formulerer mål og strategier for logi-
stikprocessen i forsyningskæden, som kan overvåge forsyningskædens logi-
stiske effektivitet og løbende justere aktiviteterne i kæden til ændringer i 
markedsvilkårene. Dette kan f.eks. gennemføres ved implementering af et 
præstationsmålingssystem som vist i fig. 9.10.
 

Fig. 9.10 Princippet i et præstationsmålesystem.

Forklaring
Den fokale virksomhed i forsyningskæden formulerer en SCM-strategi ba-
seret på virksomhedens overordnede strategiske mål. De strategiske mål er 
fastlagt på det strategiske styringsniveau. Det skal undersøges gennem for-
skellige analyser, hvilke indsatsområder og kriterier der er relevante for en 
kommende periode. Eksempelvis kan det være forskellige kriterier til måling 
af virksomhedens leveringsservice. Disse kriterier kan f.eks. være leverings-
tid, leveringsoverholdelse og lagerservicegrad. 

Dernæst skal der formuleres mål for hvert indsatsområde ofte benævnt 
KPI’er (Key Performance Indicators). Når der er formuleret en KPI for hvert 
kriterium, gennemføres de  aktiviteter, der vedrører det enkelte  kriterium, 
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og systemet måler, i hvilket omfang målene realisere som planlagt som vist 
i fig. 9.11.

Fig. 9.11 Eksempel på måling af virksomhedens leveringsservice.

Som vist i fig. 9.11 er der formuleret differentierede mål for ABC-kunder, 
idet virksomhedens kunder kan have forskellige præferencer i forhold til de 
forskellige servicekriterier. Eksempelvis vil mange kunder foretrække en på-
lidelig leveringstid frem for en kort leveringstid. Dette kan være aktuelt, hvis 
varen indgår i en JIT-styret produktion.

I forbindelse med formulering af KPI’er anvendes ofte standarder for, hvad der 
er “best practice” på markedet eller i andre af virksomhedens afdelinger. Der-
ved kan virksomheden “benchmarke” målinger og analysere disse med henblik 
på forbedringer.  Evalueringen af de løbende målinger kan på kort sigt fungere 
som en direkte overvågning, der kræver hurtige korrigerende handlinger. Det 
kan eksempelvis være tilfældet ved større leveringsforsinkelser fra leveran-
døren, fejl i leverancer, stigende restordremængder etc., som vil forringe kun-
dernes leveringsservice. Denne evaluering har til formål at vurdere, om virk-
somheden “gør tingene rigtigt”(efficiency) i forhold til at nå de opstillede mål. 
Evalueringen kan også give anledning til at overveje, om virksomheden “gør 

 Servicekriterium Planlagt KPI Realiseret KPI Afvigelse %

 Leveringstid
 A 10 8 −20
 B 30 36 20
 C 20 30 50

 Leveringsoverholdelse 
 A 6 10 66
 B 4 6 50
 C 10 16 60

 Lagerservicegrad
 A 80 75 −6,2
 B 90 92 1,1
 C 85 80 −5,8
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Fig. 9.12 Det balancerede scorecard måler på 4 dimensioner.

Når virksomheden har formuleret den overordnede strategi, skal denne over-
sættes til 4 specifikke mål:

•	 Finansielle	mål	(f.eks.	afkastningsgrad,	overskudsgrad,	EVA	etc.)
•	 Kunderelaterede	mål	(kundetilfredshed,	markedsandele,	kundeloyalitet	

etc.)
•	 Interne	præstationsmål	 (gennemløbstid,	 omstillingstid,	 omsætningsha-

stighed etc.)
•	 Innovations-	og	læringsmål	(	kompetence,	motivation,	leverandørsamar-

bejde etc.).

Gennem en kæde af årsag-virknings-relationer forbindes finansielle og ikke-
finansielle data i forhold til de 4 dimensioner eksempelvis som illustreret i 
fig. 9.13 på næste side.  
 

Finansmål

Innovation og 
læringsmål

Strategi Kundemål

Interne
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Fig. 9.13 Eksempel på et balanceret scorecard som en kæde af årsag-virknings-relationer.

Forklaring
I virksomhedens strategiske planlægning er der formuleret et scorecardmål 
for overskudsgraden, som er et element i det finansielle mål. Årsag-virknin-
gen bag dette mål er følgende: Stigende kundetilfredshed giver flere kunder, 
og flere kunder medfører flere indtægter. Derfor er kundetilfredshed et ele-
ment i det kunderelaterede mål. Årsag-virkningen bag kundetilfredshed er 
følgende: Bedre leveringsoverholdelse medfører stigende kundetilfredshed. 
Derfor er leveringsoverholdelse også et element i det kunderelaterede mål 
på virksomhedens scorecard. Således fortsætter ræsonnementet ved at un-
dersøge, hvilke interne processer der resulterer i en bedre leveringsoverhol-
delse. Pull-styring giver en risiko for leveringsforsinkelser. SMED-metoden 
medfører hurtig omstillingsevne. Hurtig omstilling bidrager til bedre leve-
ringsoverholdelse. Derfor er disse processer vigtige på virksomhedens interne 
scorecard. Forudsætningen for at anvende pull-styring og SMED-metoden 
er, at medarbejderne har en høj kompetence inden for disse systemer. Derfor 
bliver deres viden om disse systemer en del af innovations- og læringsmålet.     
Kæden af årsag-virknings-relationer oversætter således virksomhedens stra-
tegi til forbundne sæt af målinger, som indeholder både strategiske mål og 
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de mekanismer, der skal iværksættes for at nå samme mål. Et balanceret 
scorecard kan opstilles for en forsyningskæde som vist i fig. 9.14.

Fig. 9.14 Balanceret scorecard opbygget i flere niveauer i forsyningskæden. 

Fig. 9.14 viser, at et scorecard kan forbinde strategien mellem partnere i 
hele forsyningskæden. De enkelte partnere udarbejder scorecard i form af 
mål, strategier og målinger, der bidrager til opfyldelse af kædens scorecard. 
Denne proces fortsætter iterativt inden for de enkelte funktioner, teams og 
individer i den enkelte virksomhed. Det vil sige, at interne forhold kan ændre 
mål i de enkelte områder for forsyningskædens scorecard. 

I fig. 9.15 er opstillet et eksempel på et scorecard for en forsyningskæde i et 
SCM-perspektiv.7

 

Fig. 9.15 Eksempel på et SCM-balanceret scorecard.

7 Brewer, P.C. & Speh, T.W.: Using the Balanced Scorecard to Measure Supply Chain Perfor-
mance, Journal of Business Logistics 21 (1), 2000.
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de mekanismer, der skal iværksættes for at nå samme mål. Et balanceret 
scorecard kan opstilles for en forsyningskæde som vist i fig. 9.14.

Fig. 9.14 Balanceret scorecard opbygget i flere niveauer i forsyningskæden. 

Fig. 9.14 viser, at et scorecard kan forbinde strategien mellem partnere i 
hele forsyningskæden. De enkelte partnere udarbejder scorecard i form af 
mål, strategier og målinger, der bidrager til opfyldelse af kædens scorecard. 
Denne proces fortsætter iterativt inden for de enkelte funktioner, teams og 
individer i den enkelte virksomhed. Det vil sige, at interne forhold kan ændre 
mål i de enkelte områder for forsyningskædens scorecard. 

I fig. 9.15 er opstillet et eksempel på et scorecard for en forsyningskæde i et 
SCM-perspektiv.7

 

Fig. 9.15 Eksempel på et SCM-balanceret scorecard.

7 Brewer, P.C. & Speh, T.W.: Using the Balanced Scorecard to Measure Supply Chain Perfor-
mance, Journal of Business Logistics 21 (1), 2000.
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De viste mål i fig. 9.15 skal opfattes som eksempler, der skal fremme forstå-
elsen af, hvilke mål og målinger der hører til de 4 dimensioner i et balanceret 
scorecard. Der kan således opstilles helt andre mål afhængig af produkt- og 
markedstype. Det er et godt pædagogisk redskab, der kan kommunikeres 
internt og i et samarbejde med de øvrige partneres i forsyningskæden. Det 
er ligeledes karakteristisk for et balanceret scorecard, at der eksisterer en 
sammenhæng mellem de mål, der skal tilstræbes på alle niveauer i organi-
sationen, og de handlinger, der skal gennemføres for at nå målene.    

4.2 Total Cost of Ownership
Total Cost of Ownership (TCO) fokuserer på samtlige omkostninger, der 
medgår i forbindelse med levering af varer og serviceydelser mellem parter i 
forsyningskæden. Når en indkøber skal vælge køb af en vare hos leverandø-
rer, skal der ikke kun fokuseres på pris. Der er andre faktorer, der bestem-
mer, om det bliver et optimalt køb. I fig. 9.16 viser det velkendte “isbjerg”, at 
prisen lige over vandlinjen kun omfatter en lille del af de omkostninger, der 
er forbundet med et køb.

 

Fig. 9.16 Isbjerget viser, at prisen kun er en del af de totale omkostninger ved et køb.

Det gælder om at reducere så mange omkostninger (jf. fig. 9.16) som muligt 
til gavn for køber og sælger. 
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Eksempelvis vil antal plukkelinjer på en ordre være en costdriver, idet antal 
plukkelinier over en bestemt periode bestemmer, hvor mange medarbejdere 
(ressourcer) der forbruges på lageret. Det drejer sig i ABC-costing ikke om at 
fordele overheadomkostninger ud på de enkelte produkter, men at finde de 
“costdrivers”, der findes i forsyningskæden, fra kundeordrer afgives til pro-
duktion, indkøb, distribution og fakturering. Fremgangsmåden i ABC-costing 
er at nedbryde virksomheden i forskellige forretningsprocesser eksempelvis 
indkøbsprocessen og efterfølgende nedbryde processen i aktiviteter (jf. de-
finitionen på en forretningsproces i kapitel 1 side 19). Derved fremkommer 
en kæde af tværgående aktiviteter som f.eks. ordreplanlægning, varemod-
tagelse, kontrol og lagring. For hver af disse aktiviteter findes en costdriver. 
Eksempelvis omkostninger pr. plukkelinje, omkostninger pr. indkøbsordre, 
omkostninger pr. stikprøve, omkostninger pr. levering i varemodtagelse etc. 
Virksomhedens kunder, produkter og fremstillingsprocesser forbruger disse 
costdrivers forskelligt afhængig af de ressourcer, de forbruger i virksomhe-
den. I fig. 9.17 er vist et eksempel på  ABC-costing for indkøb af produkt A. 

     

Fig. 9.17 Eksempel på ABC-costing for produkt A.

Forklaring
Ressourceforbruget i indkøbsafdelingen til indkøb af produkt A er afhæn-
gig af, hvor mange indkøbsordrer (costdrivers) der effektueres over en be-
stemt periode.  Omkostninger til indkøb af produkt A bliver således antal 
indkøbsordrer for produkt A x omkostningen pr. indkøb. Omkostningen pr. 
indkøb kan eksempelvis opgøres ved at dividere de totale lønomkostninger 
i  indkøbsafdelingen med antal indkøbsordrer over en bestemt periode. Res-
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Fig. 9.18 Udviklingen i SCM-koncepter, applikationer og informationsteknologi.

Den konceptuelle udvikling beskriver, hvilke behov virksomheder har defi-
neret over de sidste 50 år. Det ses tydeligt, at udviklingen går fra en funkti-
onsorienteret periode i 1960’erne og 1970’erne til en periode i 1980’erne, hvor 
virksomhederne fokuserede på en intraorganisatorisk koordinering gennem 
JIT, logistik og BPR (intern proceskoordinering). Siden 1990’erne har fokus 
været på den interorganisatoriske koordinering i forsyningskæder gennem 
begreber som SCM, VMI, SRM, CRM og CPFR. Denne udvikling er i høj 
grad blevet understøttet af en tilsvarende udvikling i softwareapplikatio-
ner fra enkeltstående databaser i 1960’erne og adskilte standardsystemer 
i 1980’erne frem til i dag, hvor det handler om ERP-systemer, der fungerer 
i et samspil på tværs af virksomheder ved anvendelse af APS-systemer og 
software til CRM og SRM. Den teknologiske udvikling går fra EDI-systemer 
i 1980’erne, intranet og ekstranet i 1990’erne samt anvendelse af WEB-EDI, 
XML og e-markedspladser, der har muliggjort, at forskellige relationer mel-
lem leverandører og kunder kan realiseres på internettet. Anvendelse af lo-
gistik og SCM  i den virtuelle verden er muliggjort, men langt fra realiseret 
endnu.  
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