Supply Chain stolthed på Den
Danske Supply Chain Konference?
Det er tid til, at Supply Chain og sourcing-folk
løfter hagen, og lader blikket fokusere på nye
mål og midler for der sker meget lige nu.

ind hos leverandørerne, tænke holistisk og hele tiden arbejde efter
løsninger, der gavner den samlede værdikæde.
Gamification dvs. at man tilsætter spilelementer til læringen for at
sikre en anden form for overførsel af viden. Her var Leif Sørensen,
direktør i Relation Technologies, på gulvet sammen med alle os andre

Hvad arbejder Supply Chain folk med lige nu? De fleste virksomheder

hvor han fortalte om forandringer, der er blevet det nye normale i for-

oplever en global konkurrence, hvor kunderne let kan sammenligne pri-

syningskæder, og hvordan man skal passe på med at overse hverdagen

ser, kvalitet og leveringstider. De fleste virksomheders Supply Chains er

og medarbejderne, når de mange og store forandringer drøner derudaf.

stadig ikke kommet helt op på det niveau, hvor de skal være for at få en

Det handler om mennesker, relationer og nærvær, og uden nærvær får

tættere integration i værdikæden. Dette indsatsområde handler om kul-

en leder aldrig sine medarbejde med om bord i forandringer, og uden

tur, adfærd i værdikæden og ikke mindst om anvendelse af teknologi.

forandringer vil de fleste virksomheder hurtigt være overhalet.

Professor Peter Hines, der var hovedtaler på Den Danske Supply

Leif Sørensen illustrerede det på en munter og meget lærerig måde i

Chain Konference, er en af verdens førende eksperter i Lean, procesop-

et succesfuldt ”Change-setter-spil”, hvor alle deltagerne blev inddraget

timering og Supply Chain development, og den eneste europæiske

og spillede i gruppevis, og hvor man tydeligvis oplevede vigtigheden

modtager af den prestigefyldte the Shingo Prize, som han fik for bogen

i, at gøre deltagerne opmærksomme på forandringer i organisationen,

”Staying Lean”.

og til at indentificere årsagerne, når eller hvis forandringsinitiativer ikke

Når Peter Hines taler om Lean, er det ikke begrænset til 5S, kaizen
og en værktøjskasse til at optimere processer. Så er der tale om

lykkes.
Traditionen tro blev den Den Danske Supply Chain Pris overrakt til en

udvikling og innovation af hele forretningssystemet, og alt fra udvik-

virksomhed, som anerkendelse for at have arbejdet aktivt med Supply

ling af strategi over eksekvering af strategi, etablering af systemer til

Chain, og opnået resultater, som er blandt de bedste i branchen. Prisen

continuous improvement, udvikling af ledelsessystem og adfærd samt

gik i år til Ambu A/S, der over de seneste 6 år har gennemført store

udvikling af systemer til løbende læring og udvikling. Elementer der er

sammenhængende SCM udviklingsprogrammer, som med professionel

vigtige i udviklingen af ”Next generation Supply Chain”.

projektstyring og i en stærk kronologisk rækkefølge har været medvir-

Lars Nielsen, Head of Technology fra Ericsson Customer Unit Industry
& Society fortalte om IoT, som er et af tidens helt store emner, og lover

kende til at skabe ’den nye Supply Chain’.
Initiativerne i hovedtræk: Global S&OP process & Sales Forecasting

at løse alverdens problemer - også i relation til Supply Chain. Han for-

(2010), Stock Monitoring (2011), Differentiated planning (2013), Direct

talte om, hvor udfordringerne ligger, og hvodan bl.a. Scania har lavet en

Order fulfillment (2014), 3PL warehouses (2014) & SCM optimization

Market Place, hvor informationerne kan deles mellem aktørerne.

(2016).

MAN Diesel & Turbo arbejder med et stort projekt med det formål

Ambu producerer engangsprodukter til sundhedssektoren, og dermed

at få et tættere forhold til udvalgte leverandører. Katrin Nølsøe, Senior

kommer virksomheden i selskab med bl.a. Widex, Danfoss, Vola, Re-

Manager, Supply Chain fortalte om deres tætte leverandørsamarbejde,

gion Hovedstadens Blodbank og Lego System, som tidligere år har op-

og hvordan man bør se udover sit eget perspektiv, når man skal købe

nået den eftertragtede titel og pris. effektivitet.dk står bag Supply Chain
Prisen, som hvert år uddeles på Den Danske Supply Chain konference.

Hvad siger deltagerne
”Det er vigtigt at holde sig opdateret inden for sit felt og

Læs dommerkomiteens begrundelse for at tildele Ambu A/S årets
Danske Supply Chain Pris på den foregående side.

tilegne sig ny viden og inspiration. Til konferencen var der
en god balance imellem teori og praksis samt et varieret
fokus på teknologi og optimering. Alle præsentationer med
mulighed for at stille spørgsmål eller direkte involvere sig.
Som deltager i Den Danske Supply Chain Konference kom
jeg hjem med flere gode idéer og inspiration inden for optimering og
udvikling af supply chain. Jeg kan varmt anbefale konferencen til andre
med interesse for supply chain udvikling.”
Kristian Lambert Gregers Sørensen, LCI Senior Manager
E2E Strategic Intiatives, LEGO System A/S
EFFEKTIVITET NR. 2 2017

Hvad siger udstillerne
”Syncronic valgte i 2017 at blive Diamantsponsor for Den
Danske Supply Chain Konference, hvilket gav god mulighed
for at eksponere vores virksomheds ydelser og kompetencer
overfor deltagerne. Dels gennem direkte deltagelse på scenen, dels via en stand og generel branding i magasin, hjemmeside, nyhedsbreve mv. Vi havde en god og velarrangeret konference, som
samtidig gav inspiration og gode debatter. Jeg ser frem til at deltage på
næste års konference.”
Henrik Knak, Partner, Syncronic ApS
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