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Lehdistötiedote

Swisslogille uusia ennätyksiä maailman johtavana AutoStore-integroijana
Espoo, 28.11.2018 – Ainutlaatuinen, kompakti ja joustava AutoStore-automaatioratkaisu

leviää nopeasti ympäri maailmaa yhä useamman yrityksen halutessa käyttää varastopintaalaansa entistä joustavammin ja tehokkaammin. Swisslog on vuosien kuluessa myynyt ja
ottanut käyttöön yli 130 AutoStore-ratkaisua, minkä ansiosta olemme yksi johtavia
AutoStore-integraattoreita.

Nopea kysynnän kasvaminen asiakkaiden keskuudessa kasvattaa myös joustavien robottiratkaisujen
tarvetta. Verkkokaupan räjähdysmäinen kasvu maailmanlaajuisesti niin kuluttajien ja yritysten välillä
kuin yritysten keskenkin on lisännyt kysyntää entistä skaalattavammille ja moduulaarisille ratkaisuille,
jotta asiakkaiden nopeasti muuttuneisiin vaatimuksiin pystyttäisiin vastaamaan.
AutoStore on mullistanut verkkokaupan ja pientavaroiden keräilyn luomalla yhden markkinoiden
joustavimmista ja eniten tilaa säästävistä ratkaisuista. Skaalattava järjestelmä voidaan asentaa
suhteellisen nopeasti lähes kaikkiin varastoympäristöihin. Sen myötä tilaa voidaan hyödyntää ja
tuottavuutta tehostaa huomattavasti paremmin perinteiseen hyllyvarastointiin verrattuna.
Swisslog Logistics Automationin toimitusjohtaja Chris Baur sanoo: ”Olen ylpeä siitä, että meillä on niin
vahva suhde AutoStoreen ja vapaus kehittää omia ratkaisuja tehostaaksemme asiakkaidemme
toimintaa entisestään. AutoStore tarjoaa poikkeuksellista lisäarvoa asiakkaille. Tulemme jatkossakin
toteuttamaan tähän skaalattavaan, moduuleista koostuvaan ratkaisuun perustuvia mielenkiintoisia
automatisoituja hankkeita.”

Swisslog – AutoStore-integraattori vuodesta 2009
Swisslog oli yksi ensimmäisiä AutoStore-integraattoreita kumppanuuden alkaessa vuonna 2009.
Ensimmäinen asennus tapahtui suoraan yleisön edessä Münchenissä Saksassa uuteen
logistiikkakeskukseen Avnetilla, joka on sähköisten komponenttien jakelija. Monet asiakkaat ovat
päätyneet ottamaan käyttöön AutoStoren ja laajentamaan järjestelmää toimintansa kasvaessa.
Sportamoren logistiikkapäällikkö Jonas Kolehmainen toteaa: ”Swisslog pystyi toimittajista parhaiten
yhdistämään tehokkaan varasto- ja robottiratkaisun, johon sisältyy itsenäinen keräily- ja
pakkaustoiminto.”
Lue lisää Sportamoren käyttöönottamasta Swisslogin ratkaisusta
Swisslog on toteuttanut tähän mennessä yli 130 AutoStore-hanketta 19 maassa, ja 124 järjestelmistä
on jo otettu käyttöön. Asennettuaan AutoStore-ratkaisuja menestyksekkäästi lähes kymmenen vuotta
Swisslog on saanut mittaamattoman arvokasta kokemusta järjestelmän suunnittelusta, kehittämisestä
ja käyttöönotosta. Swisslog on toteuttanut sekä maailman suurimman, 361 000 laatikkoa käsittävän,
että maailman pienimmän, vain 1 000 laatikkoa käsittävän AutoStore-järjestelmän.
AutoStoren kyky vastata tulevaisuuden haasteisiin
Koska kuluttajien odotukset nopeasta toteuttamisesta kasvavat, yritykset ovat entistä tietoisempia
siitä, miten he pystyvät hyötymään ohjelmistosta ja robotiikasta tulevaisuudessa.
Swisslogin älykäs ja automatisoitu keräilyratkaisu ItemPiQ mahdollistaa yritysten keräilykapasiteetin
kasvattamisen ja keräilytarkkuuden parantamisen. Joustavien ohjelmistoratkaisujen kehittymisen
ansiosta Swisslog pystyy tarjoamaan AutoStore-asiakkaille älykkäitä työkaluja vastaamaan
tulevaisuuden haasteisiin logistiikassa. Tämän kaltainen kehitys antaa AutoStorelle uusia
suunnittelumahdollisuuksia, mikä tehostaa konseptia entisestään. Taustalla on visio itseoppivasta
varastosta, jota ohjaa kysyntä. Lue lisää tulevaisuuden varastosta.

Tietoja Swisslog Logistics Automationista
Luomme sisälogistiikan tulevaisuutta roboteilla sekä dataohjatuilla ja joustavilla automatisoiduilla ratkaisuilla,
jotka tuottavat poikkeuksellista lisäarvoa asiakkaillemme. Swisslog auttaa kehittymishaluisia yrityksiä
optimoimaan varastoja ja jakelukeskuksia edistyksellisillä automaatioratkaisuilla ja ohjelmistoilla. Integroitu
tarjoomamme sisältää konsultoinnin, järjestelmäsuunnittelun, toteutuksen ja käyttöiän kestävän huollon
asiakkaillemme yli 50 maassa. www.swisslog.com/logistics
Swisslog kuuluu KUKA-ryhmään, joka on johtava älykkäiden automaatioratkaisujen maailmanlaajuinen
toimittaja, jonka henkilöstön laajuus on yli 14 000. www.kuka.com
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