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Persbericht 3/3/2021
Swisslog schrijft nieuwe AutoStore-succesverhalen
3 maart 2021 – Het afgelopen jaar realiseerde Swisslog, ondanks alle COVID-19
beperkingen, vijf grote AutoStore projecten in de Benelux. In totaal zijn bij deze
projecten meer dan 100.000 opslagbakken geleverd en maar liefst 227 robots in
werking gebracht. Nog vóór de jaarwisseling kwamen daar vier nieuwe projecten bij.
COVID-19 is in alle opzichten bepalend geweest voor 2020. En nog steeds ondervinden
talloze sectoren de gevolgen van de pandemie. De focus lag en ligt logischerwijs voor een
groot deel op het veiligstellen van kritieke toeleveringsketens voor klanten in de
levensmiddelenbranche, de detailhandel en de farmaceutische sector. Daarnaast zorgde een
enorme boost in e-commerce voor extra druk op systeem aanbieders.
Als toonaangevende AutoStore provider kreeg ook Swisslog veel aanvragen, onder meer
vanuit de farmaceutische industrie. Nooit eerder werden zoveel AutoStore systemen in één
jaar opgeleverd en verkocht in de Benelux. “We zijn supertrots dat we in zo’n bijzonder en
zwaar jaar deze nieuwe mijlpaal konden slaan”, opent Kees ’t Mannetje, Manager Business
Development bij Swisslog Benelux. “Het is andermaal hét bewijs dat de markt het AutoStore
concept omarmt.”
Indrukwekkend succesverhaal
Swisslog, marktleider en met meer dan 130 gerealiseerde projecten wereldwijd de meest
ervaren leverancier, schrijft jaar in jaar uit AutoStore-succesverhalen. De nieuwste
‘hoofdstukken’ in Swisslog’s indrukwekkende serie spelen zich af in uiteenlopende branches.
“We hebben projecten gerealiseerd voor logistiek dienstverleners en voor de e-fulfilment van
een toonaangevende leverancier van hoogwaardige bedrijfskleding, werkkleding en
promotioneel textiel. Ook bij een producent van elektronica en bij een grote farmaceutische
speler hebben we een AuoStore systeem opgeleverd in 2020”, licht Kees ’t Mannetje toe.
Ondanks de beperkende maatregelen zijn alle lopende projecten tijdens de pandemie
conform afspraak opgeleverd. “Dat is mede te danken aan een goede planning en onze
uitgebreide AutoStore-ervaring”, stelt de manager. “Daarnaast is het, zeker bij dit soort
projecten, essentieel dat we beschikken over een lokaal team. De lijnen zijn kort en er wordt
snel en adequaat gehandeld. Bovendien hebben we alle diensten in huis en zijn we dus niet
afhankelijk van derden.”
Totaaloplossing doorslaggevend
Het AutoStore-succes is volgens de Manager Business Development daarnaast te danken
aan Swisslogs SynQ software: “SynQ is momenteel de beste WCS/WMS-oplossing op de
markt, zeker in combinatie met AutoStore. Geen van onze concurrenten heeft meer
AutoStore-installaties met software geïntegreerd dan wij. Bovendien zijn we met SynQ uniek
in de manier waarop we enerzijds AutoStore kunnen aansturen en anderzijds het complete
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proces kunnen integreren en digitaliseren. Klanten zijn immers niet gebaat bij geïsoleerde
oplossingen, ze willen een totaaloplossing. En dát is precies wat wij bieden.”
Meer info www.swisslog.com
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Over Swisslog
Swisslog levert wereldwijd geïntegreerde logistieke oplossingen voor magazijnen, distributiecentra en ziekenhuizen.
Haar uitgebreide dienstenaanbod strekt zich uit van de bouw van complexe magazijnen en distributiecentra tot het
installeren van haar eigen software en het aanreiken van bedrijfsoverschrijdende logistieke oplossingen voor
ziekenhuizen.
Swisslogs oplossingen optimaliseren de productie-, distributie- en logistieke processen van de klant om de
flexibiliteit, de reactiesnelheid en de kwaliteit van zijn dienstverlening te verbeteren en tegelijk de logistieke kosten tot
een minimum te beperken. Dankzij haar jarenlange ervaring in het ontwikkelen en toepassen van geïntegreerde
logistieke oplossingen kan Swisslog de expertise bieden waarop klanten in meer dan 50 landen wereldwijd
vertrouwen.
Swisslog heeft haar hoofdkantoor in Buchs/Aarau (Zwitserland) en heeft momenteel meer dan 2000 mensen in
dienst, in zowat 20 landen over de hele wereld. Swisslog Holding AG, de moedermaatschappij van de groep, staat
genoteerd aan de SIX Swiss Exchange (effectennummer: 1232462, Telekurs: SLOG, Reuters: SLOG.S).
Meer informatie vindt u op www.swisslog.com
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