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KAPITEL 8

Informationssystemer og 
teknologier
Informationssystemer og relaterede teknologier er væsentlige værktøjer i logi-
stik og SCM. Internt i virksomheden er aktuelle og pålidelige informationer om 
salg, produktion og indkøb en forudsætning for, at samarbejdet med leveran-
dører og kunder i forsyningskæden kan fungere optimalt. Disse informationer 
registreres og formidles i virksomhedens intranet. Eksternt kan virksomheder 
forbindes gennem såkaldte ekstranetsystemer eller e-markedspladser og såle-
des udveksle informationer med andre virksomheder i forsyningskæden.  Dette 
samspil er vist i fig. 8.1.

Fig. 8.1 Informations- og kommunikationsteknologier i logistik og SCM.

I fig. 8.1 er vist, at virksomheden internt har et såkaldt intranet, der koordi-
nerer virksomhedens informationsstyring baseret på samspillet mellem admi-
nistrative og tekniske systemer samt forskellige kommunikationsteknologier. 
Gennem et ekstranet og e-markedspladser forbindes virksomheden med kun-
der og leverandører. 

Et ekstranet er et lukket system, der forbinder virksomheder på in-
ternettet gennem såkaldte interorganisatoriske systemer (IOS). Disse 
systemer giver mulighed for at formidle information ved direkte compu-
ter–til-computer kommunikation.1
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1. Prekumar, G.P.: Interorganization Systems and suppply chain management, An informa-
tion processing perspective, Information System Management, pp 56-69, Summer 2000.
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Derved vil de enkelte funktionsområder i virksomheden kunne reagere hurtigt 
og ændre i de relevante planer, ordrer, plukninger, forsendelser etc.

De mest kendte leverandører af ERP-systemer er SAP, Oracle, Baan og 
Micro soft Dynamics. Der er foregået en del opkøb i de senere år, hvilket har 
betydet, at der kun er få store aktører, som dominerer markedet. Udviklingen 
af ERP-systemer er ifølge Rashid foregået som vist i fig. 8.2

Fig. 8.2 Udviklingsforløbet for ERP-systemer.

De første sofwareapplikationer til logistiksystemer var primært lagersty-
ringssystemer, der blev udført på store såkaldte “mainframes” (edb-anlæg) 
og lagret på magnetbånd. De blev benævnt batch-systemer, fordi informatio-
nerne ikke var aktuelle, men kunne være opdateret med en uges forsinkelse. 
Der var tale om “legacy-systemer”, dvs. at  virksomhedens systemer var iso-
lerede fra hinanden og søgte at suboptimere eget funktionsområde. 

I 1970’erne blev de første MRP-systemer til produktionsstyring og indkøb 
implementeret. Disse var ligeledes batchsystemer. Disse systemer var par-
tielle, dvs. at de kun kunne støtte virksomhedens materialeplanlægning. I 
begyndelsen af 1980’erne udviklede IBM de såkaldte MRPII-systemer, der 
også omfattede et modul til kapacitetsplanlægning og forskellige overvåg-
ningsmekanismer benævnt “the closed loop”. Der blev i midten af 1980’erne 
udviklet pc’er og hurtigere edb-anlæg, der kunne behandle store datamæng-
der på kort tid. Disse systemer var sekventielle og ikke integrerede, dvs. at 
informationer skulle konverteres eller genindtastes fra det ene modul til det 
andet. I 1990’erne udviklede de store it-leverandører (SAP, Baan og Oracle) 
ERP-systemer, som er fuldt integrerede og modulopbyggede på tværs af virk-
somhedens funktioner. I de seneste år er ERP-systemerne blev “udvidet” til 
at fungere på internettet, hvor de kan sammenkoble virksomheder igennem 
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ekstranetsystemer. Dette har givet anledning til, at disse systemer ofte be-
nævnes ERPII-systemer eller Interorganisatoriske systemer (IOS). I fig. 8.3 
er vist princippet i et ERP-koncept.3 

Fig. 8.3 Princippet i ERP-konceptet.

Det fremgår af fig. 8.3, at nogle moduler (salg, distribution og service) er 
rettet mod virksomhedens kunder (“front office”) og andre moduler (indkøb, 
produktion og lager) er rettet mod virksomhedens leverandører (“back of-
fice”). I fig. 8.4 er vist nogle eksempler på logistiske funktioner inden for 
nogle centrale moduler i ERP-systemer. 

Fig. 8.4 Eksempler på funktioner i forskellige moduler i ERP-systemer. 
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3 Rashid, M.A. Hossain, L. & Patrick, J. D.: The evolution of ERP systems. Enterprise re-
source planning – global opportunities & challenges, Idea Group Publishing, USA, 2002.
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De forskellige ERP-systemer på markedet indeholder næsten de samme 
funktioner. De er ofte udviklet til bestemte brancher på en sådan måde, at 
de er standardiserede og repræsenterer en såkaldt “best practice” for den spe-
cifikke branche. Dette har den implikation, at ERP-systemet i høj grad kan 
determinere, hvordan virksomhederne udfører deres forretningsprocesser. 
Der er ganske vist mulighed for at vælge forskellige parameteropsætninger, 
der i nogen grad kan differentiere virksomhedens konkurrenceevne. Virk-
somheder kan udvælge de moduler, de finder relevante, og kombinere disse 
til et samlet ERP-system. Det er dog meget almindeligt, at hele “pakken” 
inklusiv IOS-systemer stilles til rådighed af leverandørerne. 

1.1.1 ERP-arkitektur
ERP-systemer anvender en såkaldt klient-server teknologi, hvilket betyder, 
at der skabes et decentraliseret it-miljø. Dvs. at brugerne via en klient (f.eks. 
pc, pda eller mobiltelefon) beder om services fra en eller flere applikationsser-
vere. Applikationsserverne henter derefter relevante informationer og data 
fra databaseserverne til brug for udførelsen af den pågældende service.

It-arkitekturen er således opbygget omkring 3 lag som vist i fig. 8.5 

Fig. 8.5 Arkitekturen i et ERP-system.

1. Præsentationslag

2. Applikationslag

3. Databaselag
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•	 Anvendelse af specielle forespørgselssprog som f.eks. SQL.
•	 Præsentation af informationer ved hjælp af interaktiv grafik på en bru-

gervenlig måde. 

DSS-systemer kan klassificeres i forhold til, om de er analyserende, økonomi-
ske eller optimerende. Det kan f.eks. være i forbindelse med: 

•	 Analyser af leverandørbasen
•	 Økonomiske konsekvensberegninger af alternative produktionsplaner
•	 Optimering af kapacitetsudnyttelse .

Eksempel
Hovedplanlægningen i et produktionsstyringssystem indgår i et samspil med 
den strategiske planlægning (se kapitel 6 om Produktionssyring) og kan med 
fordel udføres ved hjælp af et DSS-system. I fig. 8.6 er vist princippet i et 
DSS-system til hovedplanlægning.

Fig. 8.6 Princippet i et DSS-system til hovedplanlægning.
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varetage warehouse management,  gennemføre ruteplanlægning, beregne 
transportomkostninger, gennemføre spedition, planlægge transportkapaci-
tet, designe lagre i transportnetværket etc. Modulet kan også integrere rela-
tioner med TPL-leverandører i ekstranettet. Disse moduler følger i høj grad 
opbygningen af produktionsstyringen, som er beskrevet i kapitel 6.

1.1.5 Interorganisatoriske systemer
Der er flere definitioner på et “udvidet ERP”,  og nogle mener også, at ERP-
systemer efterhånden indeholder så mange funktioner, at det ikke giver me-
ning at skelne mellem intern og ekstern ERP. Derfor vil anvendelse af ERP 
i relation til SCM blive defineret som interorganisatoriske systemer (IOS). 

I fig.  8.7 er vist en principskitse over samspillet mellem virksomheder i en 
forsyningskæde, baseret på et fælles datawarehouse og anvendelse af APS-
moduler forbundet med ERP-systemerne i de forskellige virksomheder.

Fig. 8.7 Princippet i anvendelse af interorganisatoriske systemer i forsyningskæden.  

APS-systemer som beslutningstøtteværktøj (DSS-system) er primært ble-
vet leveret af virksomheder som Manugistics, i2 Technologies, Numetrix og 
SynQuest. Disse systemer anvendes ofte internt, men er også udviklet til 
web-integration. En undersøgelse på CBS5 har vist, at der i Danmark er in-
stalleret færre end 10 APS-systemer i sin helhed. 

Interorganisatoriske systemer betyder, at alle deltagende virksomhe-
der i forsyningskæder formår at koble deres ERP-systemer med internet-
tet, så udvekslingen af data sker i realtid, samt at man har avancerede 
planlægningssystemer (APS), som kan styre og optimere netværket. 

 APS-moduler

 Network Planning

 Demand Planning Production Planning Distribution Planning

DATAWAREHOUSE

ERP ERP ERP ERP

5 Cand.merc. hovedopgave på SCM-studiet. (Fortroligt). Institut for Ehvervsøkonomi og 
Produktion, 2005. 
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Fig. 8.8 Klassificering af virksomheder i forhold til visibilitet og fleksibilitet.

Den stabile virksomhed
Fig. 8.8 viser, at virksomheder, der har et mindre behov for visibilitet og 
fleksibilitet, agerer på et stabilt marked, der kun kræver få ændringer over 
længere tid i deres it-systemer.  I disse virksomheder vil der være forskellige 
skræddersyede systemer i de forskellige funktioner, der ikke hænger sam-
men, og som ikke fungerer på internettet. Dette kan eksempelvis være i den 
offentlige sektor eller private virksomheder, hvor der er få udbydere på et 
marked med et stabilt produkt.

Den decentrale virksomhed
Virksomheder, der har et stort behov for fleksibilitet på decentrale marke-
der, hvor der må tages hensyn til lokale forhold, vil typisk anvende såkaldte 
”best of breed”-systemer, d.s. systemer, der er dedikerede til forskellige pro-
blemstillinger. Det kan eksempelvis være virksomheder, der er struktureret i 
forskellige divisioner, som fremstiller meget forskellige produkter på vidt for-
skellige markeder, og som vokser i forskelligt tempo med lokale præferencer. 
I denne type virksomhed må ledelsen acceptere, at der opstår en blanding 
af enkeltstående ERP-systemer i nogle divisioner samt indkøbte dedikerede 
og egenudviklede systemer i andre divisioner. Da systemerne ikke er inte-
grerede, er det ikke muligt at opnå fuld visibilitet på tværs af divisionerne. 
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Fig. 8.9 Princippet i e-procurement.

Forklaring
Den centrale indkøbsafdeling udvælger de leverandører, der anses for at være 
blandt de bedste, og etablerer rammeaftaler med disse for en længere pe-
riode. I et samarbejde med disse leverandører etableres et standardiseret 
katalog i en database, der indeholder samtlige de varer, der skal kunne købes 
af brugerne i virksomheden. Kataloget skal opbygges, så det er muligt for 
brugerne at sammenligne leverandørernes varer og serviceydelser i forhold til 
de regler og kriterier, virksomhedens indkøbsafdeling har opstillet. 

Lokalt kan brugeren på sin pc  forespørge på et varebehov og sammenligne 
leverandørerne i forhold til pris, kvalitet, brugervenlighed, leveringstid, ser-
vice etc. Brugeren kan vælge leverandør efter eget ønske inden for de ram-
mer, der er defineret i systemet. Inden brugeren bestiller varen, skal lederen 
af den pågældende afdeling godkende købet og således sikre, at det er inden 
for  afdelingens budget for indirekte varer. Lederen kan direkte på sin pc 
godkende købet, brugeren kan se godkendelsen og dernæst afgive sin ordre. 
E-procurement-systemet er koblet sammen med virksomhedens ERP-system, 
der via finansmodulet foretager  fakturering og betaling.   
Fordele ved e-procurement er følgende:

•	 Adgang til udvalgte globale kvalitetsleverandører 
•	 Reduktion af transaktionsomkostninger, idet hele indkøbsprocessen styres 
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•	 Konsolidering af indkøbsbehov på færre leverandører medfører lavere priser
•	 Kortere ordrebehandlingstid medfører lavere kapitalbinding i varelagre.

Det er en erfaring fra mange projekter, at der ofte er stor modstand i organi-
sationen mod e-procurement, da lokale brugere ønsker at bevare friheden til 
selv at vælge leverandør. 

Den største barriere i forbindelse med implementering af e-procurement er 
det store arbejde med at standardisere og digitalisere forskellige leverandø-
rers produktkataloger, som gør det muligt at foretage sammenligninger på 
tværs af leverandører. Derfor er det kun de helt store virksomheder, som 
f.eks. Lego, Arla Foods og B&O, der udarbejder deres egen løsning. I den of-
fentlige sektor har eksempelvis Århus kommune udviklet sin egen løsning. 

1.3 e-markedspladser
En speciel form for e-procurement er de såkaldte e-markedspladser. I det føl-
gende beskrives de mest udbredte former for e-markedspladser:
•	 Køberkontrolleret
•	 Sælgerkontrolleret

•	 Neutrale
•	 Horisontale og vertikale

 
Køberkontrolleret markedsplads 
Flere store virksomheder er gået sammen og har udviklet en fælles såkaldt 
køberkontrolleret e-markedsplads, hvor deres leverandører kan tilkobles. I 
fig. 8.10 er vist princippet i en køberkontrolleret e-markedsplads.

Et kendt eksempel på 
en køberkontrolleret 
e-markedsplads er Co-
visint, som er etableret 
af de største automobil-
virksomheder i verden 
(GM, Ford, Renault, 
Nissan m.fl.). Fordelen 
ved en  køberkontrolle-
ret e-markedsplads er, 
at køberen frit kan væl-

ge, hvilke leverandører der skal indgå i databasen og har dermed stor magt, 
hvorfor der her er tale om anvendelse af exitstrategier, jf. kapitel 7, side 210. 
Køberkontrollerede e-markedspladser tilbyder såkaldt “One-Stop-Shopping”, 
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Fig. 8.10 Princippet i en køberkontrolleret e-markedsplads.

Logistik-2.udgave.indd   248 28/11/12   14.00



250

8    Informationssystemer og teknologier

Sælgerkontrolleret e-markedsplads
Sælgerkontrollerede e-markedspladser er et samarbejde mellem leverandører, 
som etablerer fælles kataloger over produkter og serviceydelser og udbyder 
disse til en bred vifte af kunder. I fig. 8.11 er vist princippet i en sælgerkon-
trolleret e-markedsplads.

Fig. 8.11 Princippet i en sælgerkontrolleret e-markedsplads.

Der findes sælgerkontrollerede e-markedspladser i relation til de forskellige 
råvaremarkeder,  men ellers er det de store globale virksomheder som Dell, 
HPCompaq, IBM, Nike og Amazon, der udbyder denne type e-markedspladser.
 
IBX blev oprindelig etableret i år 2000 som en køberkontrolleret e-markeds-
plads og er nu ejet af Ericsson, SEB, Novo Nordisk og flere andre partnere. 
IBX tilbyder konsulentydelser til virksomheder, der vil indføre e-procure-
ment. Desuden tilbyder IBX et globalt leverandørnet, der omfatter tusinder 
af leverandører på tværs af industrier. Ulempen for købere kan være, at de 
har mindre indflydelse på udformningen af kataloger og på, hvordan sam-
menligninger skal foregå i forhold til en køberkontrolleret e-markedsplads.
 
Online auktioner
På denne e-markedsplads er der mulighed for, at der er en sælger til mange 
købere.  Online-auktion er den traditionelle auktionsform, hvor det er sæl-
ger, der vælger den køber, som giver den højeste pris. Det kan handle om 
varetyper, der er forældede, udgået, eller hvor lageret er blevet meget højt. 
Leverandøren oplyser købere om varen eller serviceydelsen, hvorefter købere 
konkurrerer om varerne i webbaserede realtids auktioner, og efterspørgslen 
skal presse prisen op.  Et kendt eksempel for forbrugere er QXL, som ind-
byder købere og sælgere i forhold til en lang rækker produkter i Danmark. 
F.eks. kan man sætte sin bil til salg, og en auktion kan presse prisen i vejret.

Leverandører
Køber

e-markeds-
plads

Sælger

Logistik-2.udgave.indd   250 28/11/12   14.00



251

Informationssystemer og teknologier    8

Neutrale e-markedspladser
Der findes også neutrale e-markedspladser, der er drevet af en uafhængig 
tredje-part, og som har til formål at skabe et forum, hvor købere og sælgere 
kan mødes. Disse vil typisk være åbne for alle, uanset størrelse. Der skal blot 
betales et relativt lavt medlemsgebyr. Denne type e-markedsplaser tilbyder 
ofte supplerende serviceydelser, som de så kan tjene penge på. Et eksempel 
på en neutral e-markedsplads er Gatetrade Public Portal - e-kataloghåndte-
ring. Katalogerne rummer leverandørernes priser og detaljerede informatio-
ner om de varer, de tilbyder, og lever op til en såkaldt UNSPSC-standard. 
Med en logisk og struktureret opbygning af alle informationer og en hurtig 
søgefunktion er et katalogopslag fra Gatetrade en effektiv måde at skabe 
sig et overblik over markedets udbud. I fig. 8.12 er vist et eksempel på e-
procurement fra Gatetrade.

Fig. 8.12 Eksempel på e-procurement hos Gatetrade. 

Sende
betaling

Afgive bud

Oprette
auktion

Historik
og statistik

Modtage
faktura

Ordre-
bekræftelse

Sende ordre

Godkendelse

Information

Modtage
betalinger

Afgive bud

Oprette
auktion

Historik
og statistik

Sende
faktura

Sende 
bekræftelse

Modtage ordre

Information

Vedligeholde
katalogOn line

varekatalog

Søgning efter
samarbejds-

partner

XML transaktioner
Dokument
udveksling

Forhandlinger

Betalinger

Gatetrade understøtter alle købs- og salgsprocesser
 Indkøber Gatetrade.net Leverandør

Logistik-2.udgave.indd   251 28/11/12   14.00



253

Informationssystemer og teknologier    8

CAM omfatter programmer til styring af forskellige former for fremstillings-
teknologi, produktionsteknik, proceskontrol etc. Virksomhedens fremstil-
lingsteknologi kan udføres på flere niveauer og kan f.eks. omfatte en hel 
produktionsafdeling styret af et FMS-system som vist i fig. 8.13.

Fig. 8.13 Princippet i FMS systemer.

Som vist i fig. 8.13 styrer en computer flere FMS-celler, der hver kan frem-
stille forskellige varetyper baseret på gruppeteknologi (jf. kapitel 6 om 
Produktionsstyring). Den enkelte FMS-celle består af en DNC-maskine. 
En DNC-maskine er en avanceret maskine, der kan udføre flere proces-
ser ved hjælp af it-software. Deraf navnet Direct Numerical Control. Disse 
DNC-maskiner kan kobles sammen med robotter, transport- og warehou-
singsystemer. FMS-systemer kan producere mange varianter i små ord-
restørrelser og høj kvalitet. Hvis de tekniske systemer integreres med de 
administrative systemer, fremkommer begrebet Computer Integrated Ma-
nufacturing (CIM).   

Det er specielt produktionsstyringsmodulet (MRP) i ERP-systemet, der inte-
greres med de tekniske systemer. CIM består således af forskellige enkelt-
funktioner, der forbindes til et samlet it-integreret koncept, som er illustreret 
i fig. 8.14 på næste side.

Central computer

Celle 1 FMS Celle 2 FMS Celle 3 FMS

DNC DNC Robot Transport Lager

CIM er anvendelse og integration af de tekniske systemer (CAD/CAM/
FMS) med virksomhedens administrative systemer (ERP).
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Fig. 8.14 Forskellige funktioner forbindes i CIM-konceptet.

De enkelte funktioner i fig. 8.14 bidrager til at reducere produktionens leve-
ringstid samt andre elementer i virksomhedens logistiske effektivitet. I fig. 
8.15 er vist, hvilke generelle effekter de forskellige CIM-funktioner har på 
virksomhedens logistiske effektivitet.

Fig. 8.15 CIM funktioner og logistisk effektivitet.
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baseret. Målet er at afskaffe alt papir og undgå genindtastninger af de samme 
informationer på grund af forskellige systemer hos de to parter. Derved undgås 
fejl, og der spares administrative ressourcer til at indtaste store datamængder. 
EDI-systemet kræver, at der er vedtaget en dokumentstandard, som anvendes 
af de involverede parter, og som it-leverandører indretter deres applikationer 
efter. Dette sker ved, at der udvikles egentlige oversættelsesprogrammer til og 
fra den samme standard fra afsenderens it-system til modtagerens it-system. 

Derfor er der udviklet en generel international rammestandard af FN benævnt 
EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and 
Transport), som blev en godkendt ISO 900 standard i 1987. Dermed gælder 
denne standard for de fleste lande i verden, idet godkendelse af ISO også omfat-
ter USA, EU og Japan. Specielle standarder er inden for denne ramme udviklet 
til forskellige brancher, f.eks. Odette til automobilbranchen, EDICON til byg-
gebranchen, CEFIC til den kemiske industri, EDFICE til elektronikbranchen 
etc. EDI har typisk været anvendt af store virksomheder, som f.eks. Danfoss, 
Lego, Volvo, Novo Nordisk og B&Q, der har indført EDI med deres leverandø-
rer. I dagligvaresektoren anvendes EDI i stort omfang. De fleste større TPL-
leverandører anvender EDI i forbindelse med styring af internationale trans-
porter for store danske virksomheder. I fig. 8.16 er vist et eksempel på en stor 
dansk virksomhed, der anvender EDI i samarbejde med en TPL-leverandør.

Fig. 8.16 Eksempel på EDI-anvendelse i forbindelse med en TPL leverandør og en virksom-
hed (A).

Transportordre

TPL-leverandør

Europæisk
salgsselskab

Virksomhed ATransport

Kundeordre

Leverings

informationer

EDI-baserede

informationer
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Forklaring
Et europæisk salgsselskab afsender en kundeordre til ERP-systemet i mo-
derselskabet i Danmark (A). EDI-baserede informationer om kundeordren i 
form af varenummer, toldpositionsnummer, emballagetyper, afhentnings- og 
leveringsdatoer overføres automatisk til TPL-leverandøren. En transportor-
dre udskrives hos TPL-leverandøren, der henter varerne på centrallageret 
hos virksomhed (A) og transporterer disse til det europæiske salgsselskab. 
Salgsselskabet sender leveringsinformationer til TPL-leverandøren, som kan 
foretage fakturering og betaling. 

Mange virksomheder vælger at benytte et såkaldt VANS-selskab (Value 
Added Network Services), der fungerer som “et elektronisk posthus” for 
EDI-overførsler. Netværksleverandøren varetager kommunikationen mellem 
køber og sælger som vist i fig. 8.17.

Fig. 8.17 Eksempel på anvendelse af et VANS, der tilbyder transportstyring.

3.2 Stregkoder
Virksomheder som f.eks. Dannet tilbyder VANS, hvor man typisk betaler en 
fast pris pr. opkobling. EAN (European Article Numbering) har udviklet det 
såkaldte EAN-varenummersystem, som identificerer producent og produkt 
ved hjælp af  en stregkode, der anvendes til registrering af informationer i 
bl. a. dagligvarebranchen ved hjælp af forskelligt udstyr som scanner, lys-
pen eller læsepistol. EDIFACT-standarden kan kobles til stregkodesystemet, 
hvilket gør det muligt at udveksle data på tværs af landegrænser. Anven-
delse af stregkoder i forbindelse med registrering af varemodtagelse, ind- og 
udlevering af varer fra lageret medfører en fejlfri og realtidsbaseret data-
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fangst (point of sales), der vil øge datakvaliteten og forbedre virksomhedens 
logistiske effektivitet. Dette kræver, at leverandøren anvender og forsyner 
emballagen med en stregkode, der indeholder informationer, der lever op til 
EDIFACT-standarden. 

EANCOM-standarden vedligeholdes af et internationalt netværk, der om-
fatter 80 lande, som gennem EAN International er forpligtet til at udvikle 
og markedsføre EANCOM i overensstemmelse med de ønsker og krav, som 
stilles af brugerne fra udvalg og teams under en permanent komité benævnt 
Global Communications Commitee. 
 
XML
Den traditionelle anvendelse af EDI er omkostningskrævende og har begræn-
sede muligheder for dataoverførsel. Derfor har FN udviklet en XML (eXten-
sible Markup Language) internetbaseret standard OAGIS XML, som er en 
global standard baseret på EDI. Dette giver mulighed for at anvende den 
såkaldte Web-EDI som vist i fig. 8.18.

Fig. 8.18 Eksempel på anvendelse af Web-EDI.

Forklaring
Systemet består af en central server opdelt i 3 elementer:

•	 Internetserveren, der anvendes af brugeren til at oprette ordrer og hente 
informationer

•	 Databasen, der f.eks. indeholder varekataloger, virksomhedsdata, juridi-
ske aftaler etc. 

•	 EDI-server, der konverterer informationer til den fælles standard. 

WEB-bruger VANS EDI-bruger

Central server

 www.server EDI-server

Database

EDIFACTInternet
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Kunden opretter en ordre i databasen gennem den centrale servers websted. 
Fra databasen overføres ordren til EDI-serveren. EDI-serveren konverterer 
ordren til EDIFACT-standard og videresender den til VANS-selskabet, som 
viderefører ordren til leverandøren.  
   
OAGIS XML-standarden fra Open Applications Group har opnået en vis ud-
bredelse, bl. a. i kombination med SOAP- protokollen (web-service), som støt-
tes af bl.a. Microsoft og IBM. I Danmark har det offentlige indført OIOXML-
standarden, som alle leverandører skal anvende, når de sender fakturaer.8 

3.3 RFID
RFID er en ny og intelligent metode til indsamling, styring og behandling 
af den information, der udveksles internt og mellem virksomheder i forsy-
ningskæden. 

Hvor stregkoden er generel for en gruppe af varer eller genstande, kan RFID-
tags give en specifik identifikation for enkelte varer eller genstande. Desuden 
er det nye i den aktuelle RFID-teknologi, at informationer er indlejret i en 
mikrochip, som således kan rumme mange informationer på et lille areal. 
Dette betyder, at der opstår flere anvendelsesmuligheder med RFID end ved 
den traditionelle stregkode. Dette er illustreret i fig. 8.19.

Fig. 8.19 Princippet i et RFID-system9.

Radio Frequency Identification (RFID) er en automatisk identi-
ficeringsmetode, som kan opbevare og fjernmodtage data ved brug af 
såkaldte RFID-tags. RFID-tag er et objekt, som kan påsættes eller in-
korporeres i et produkt eller genstand for senere at kunne bruges til 
identificering via radiobølger. På denne måde kan varer spores og dets 
vej følges.

RFID-tag PCRFID-læser

Web-baserede
programmer

RFID-systemet

 Andre Intern 
 databaser  database

8 Skjøtt, H.: IT hos underleverandøren, Børsen Forum, Børsen Ledelseshåndbøger, 2005. 
9  Teknologirådet. 
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der avanceret software, hvor en bil kan konstrueres virtuelt, og fokusgrupper 
kan kommentere bilen på en lang række parametre, inden det besluttes, om 
den skal sættes i produktion. Dette kræver, at en forsyningskæde etablerer 
en fælles it-struktur som vist i fig. 8.20.

Fig. 8.20 Eksempel på en fælles it-struktur for en forsyningskæde.10

I fig. 8.20 er det vist, at samtlige virksomheder benytter de samme moduler 
på et ekstranet-system. Eksempelvis kan upstream-virksomheder følge det 
faktiske salg i dowstream-virksomheder og således synkronisere deres pro-
duktion til det aktuelle behov. På lignende måde kan virksomhederne dele 
informationer om nye produkter, salgskampagner, lagre etc. 

Den virtuelle organisering (eksempelvis baseret på en fælles infrastruktur 
som vist i fig. 8.20) har også medført, at der i de senere år er blevet implemen-
teret nye typer SCM-styringskoncepter, som bidrager til at integrere forsy-
ningskædens materiale- og informationsflow. Disse SCM-styringskoncepter 
(VMI, ECR, CPFR etc.) beskrives i kapitel 9.    
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10 Shaw, M.J.: Electronic Commerce: Review of critical research issues, Information Sy-
stems Frontiers 1:1, 1999.
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