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Lehdistötiedote

Coop Norge SA:n Non Food -yksikkö on valinnut Swisslogin
automatisoidun jakelukeskuksen toimittajaksi
Espoo, 18.2.2019 – Johtava norjalainen vähittäiskauppa Coop on valinnut Swisslogin Oslon
eteläpuolella Langhusissa sijaitsevan jakelukeskuksensa laajan kehitystyön kumppaniksi.
Jakelukeskus rakennetaan Coopin nopeasti kasvavaa muiden kuin elintarvikesegmentin vähittäis- ja
verkkokauppaa, kuten rakennustarvike-, urheiluväline-, elektroniikka- ja kodintarvikekauppaa
varten.
”Toteutimme kattavan tarjouskilpailun, jossa asetettiin korkeat vaatimukset kustannustehokkuudelle,
joustavuudelle ja skaalattavuudelle. Swisslog osoittautui vaatimuksiamme parhaiten vastaavaksi
automaatiotoimittajaksi”, toteaa projektipäällikkö Henning Røberg Coopin Langhusin
jakelukeskuksesta.
Coopin muut kuin elintarvikekaupan segmentit ovat kasvaneet nopeasti ja hyvin menestykkäästi
useiden vuosien ajan, ja uusi jakelukeskus on edellytys vahvan ja kannattavan kasvun jatkumiselle.
”Meidän tulee investoida saadaksemme lisää varastokapasiteettia ja parempaa tehokkuutta ja
joustavuutta. Swisslog esitteli parhaan konseptin, jossa toimivaksi todistettuun tekniikkaan
pohjautuen on rakennettu vankka ja joustava järjestelmä”, Henning Røberg sanoo.
Swisslogin konsepti on suunniteltu hyödyntämään kaikkia rakennuksessa käytettävissä olevia tiloja
parhaalla mahdollisella tavalla. Automatisoidut varastoratkaisut käsittävät automatisoidun korkean
varastohallin, jossa on 48 500 lavapaikkaa Vectura-kraanoineen, kuljetinjärjestelmineen,
noutopisteineen/-asemineen, sekä toisen korkean varastohallin Tornado-kraanoineen 75 000
laatikkopaikan tarpeisiin. Halleissa voidaan täten käsitellä niin pieniä ja suuria kuin hyvin
suurikokoisiakin kappaleita käsikäyttöisten ja automaattisten prosessien yhdistelmänä.
Koko varastoratkaisu toimii Swisslogin modulaarisen SynQ WMS -ohjelmiston valvonnassa ja tuella.
SynQ-ohjelmisto käsittää parhaiden käytäntöjen mukaiset toiminnot sekä käsikäyttöisten että
automaattisten prosessien valvontaan kattaen tilausstrategiat, asiakaslavojen räätälöidyn
koostamisen, laajennetun ohjaamotoiminnon ja piha-alueen hallinnan.

”Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä siitä, että Coop päätti valita Swisslogin automaatiokumppanikseen
tähän strategisesti tärkeään hankkeeseen”, sanoo Swisslog Nordics -yhtiön toimitusjohtaja Lars
Hultén.
Hankkeen elinkaaren optimoimiseksi yhteistyö kattaa myös järjestelmän käyttösopimuksen, jolla
Coop saa käyttöönsä yhdistelmän paikalla toimivia insinöörejä ja ohjelmistotuen asiantuntemusta.
Swisslogin tiimi ottaa vastuun teknisen suorituskyvyn takaamisesta ja sisälogistiikkatoimintojen
ylläpidosta. Yhdessä Coopin kanssa he myös tekevät jatkuvasti parannuksia sen varmistamiseksi, että
järjestelmä kehittyy liiketoiminnan muuttuvien vaatimusten mukaisesti.
Korkea varastotila on jo rakennusvaiheessa. Automaatio- ja IT-järjestelmät toteutetaan vuoden 2019
syksystä alkaen niin, että uusi jakelukeskus toimii täydessä laajuudessaan vuoden 2021 alusta alkaen.

Tietoja Coop-yhtiöstä
Coop Norge SA harjoittaa vähittäis- ja tukkukauppaa Norjassa. Yhtiön 1 250 liikkeessä myydään
elintarvikkeita, rakennusmateriaaleja, urheiluvälineitä, elektroniikkaa ja kodintarvikkeita seuraavien
tuotemerkkien alla: Extra, Coop Mega, Coop Prix, Coop Marked, Matkroken, Obs, Coop Byggmix ja
Obs Bygg.
Swisslog Logistics Automation
Luomme sisälogistiikan tulevaisuutta robottien sekä dataohjattujen ja joustavien automatisoitujen
ratkaisujen avulla, jotka tuovat poikkeuksellista lisäarvoa asiakkaillemme. Swisslog auttaa
tulevaisuuteen suuntautuneita yrityksiä optimoimaan varastonsa ja jakelukeskuksensa
automatisoiduilla ratkaisuilla ja ohjelmistoilla. Kokonaisvaltaisiin palveluihimme kuuluvat neuvonta,
systeeminsuunnittelu, toteutus sekä elinikäinen palvelu asiakkaillemme yli 50 maassa.
Swisslog on osa KUKA-yhtymää, joka on yksi maailman johtavista älykkäiden automaatioratkaisujen
toimittajista ja joka työllistää yli 14 000 työntekijää ympäri maailmaa.

Yhteystiedot

Swisslog
Ville Lukkari
Myyntipäällikkö
Puhelin: +358 44 539 2712
Sähköposti: ville.lukkari@swisslog.com
Internet: www.swisslog.com

