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1. https://www.statista.com/statistics/1066803/freight-forwarding-market-size-worldwide/

I den første delen av en todelt spesialguide fra Locus TMS 
fra Enghouse Transportation lærer du hvordan du kan få 
et forsprang på konkurrentene dine og konkurrere med de 
ledende logistikkaktørene, og dette skjer via skybasert tilgang 
til den nyeste og beste teknologien.

Se hvordan Locus TMS fra Enghouse Transportation gir 
deg lett tilgjengelig EDI, geofencing og andre svært nyttige 
digitale funksjoner. Få spesifikke strategier slik at du ikke 
lenger behøver å utsette investeringer som er nødvendige for 
logistikkbedrifter.

Det ligger i tiden at bransjen vet at digitalt er veien å gå. 
Likevel ser vi ikke ut til å komme videre. Hva er det som 
holder oss igjen?

Introduksjon

Selv i etterdønningene av Covid-pandemien, er det globale 
spedisjonsmarkedet verdt over 161 milliarder euro, og er 
uten tvil en sentral del av verdensøkonomien1. Bransjens 
betydning ses også i mange nasjonale markeder. Bare i 2020 
utgjorde for eksempel inntektene i den svenske tredjeparts 
logistikksektoren mer enn 4 milliarder euro. 

Så logistikk er et sunt, stort og voksende marked. Men til 
tross for den svært positive utviklingen, har T & L (transport 
og logistikk) bransjen et presserende behov for et digitalt 
skifte. Dette gjelder både på globalt og nord-europeisk nivå.

Vi nevnte "digitalt skifte" ovenfor, og det er en setning vi 
hører mye i disse dager. Men hva betyr det egentlig for 
logistikkaktørene? Basert på vår omfattende markedserfaring 
med logistikkorganisasjoner, har vi et svar: Tolk ‘det digitale 
skiftet‘som det presserende behovet for å erstatte alle dine 
gamle, utdaterte, papirbaserte prosesser med de nyeste 
digitale verktøyene og systemene.

En enkel måte å administrere dine bestillinger og 
forsendelser på ved hjelp av en skybasert EDI-løsning.
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Hvorfor gjennomgå en slik stor forandring? Svaret er enkelt: Det må legges til 
rette for rask (ideelt sett i sanntid) informasjonsutveksling, og forretningsprosesser 
må gå raskere. I en analyse publisert i 2022 sier Accenture, en autoritet innen 
IT-forbedring, at muligheten til å gi kunden tilbud og til å gjøre bestillinger på 
nettet, samt dra nytte av omfattende digital sporing er bare noen av de aller første 
nyvinningene logistikkselskaper bør være på jakt etter2.

Men vær oppmerksom på at "skifte" som dette ikke bare innebærer bruk av ny 
teknologi. Ofte handler det bare om å fange opp det resten av økonomien nå ser 
på som helt grunnleggende. Tross alt har mye av logistikksektoren allerede tatt i 
bruk omfattende elektronisk datautveksling (EDI) for å lette samarbeidet. Imidlertid 
har ikke alle logistikkaktører, spesielt mindre aktører, fulgt etter3.

Så å oppfordre logistikkaktørene til å komme á jour digitalt er ikke en ny formaning. 
Faktisk la PwC ut alle hovedpunktene i sektorens logistiske transformasjon så 
langt tilbake som i 2016. Dette er veiledning som fortsatt er svært gyldig i dag4. 
 
Det er tydelig at noen logistikkaktører har tatt det digitale skiftet innover seg, mens 
andre har hatt vanskeligere for å oppnå samme skala og økonomiske fordeler som 
konkurrentene. Man kan lure på hvorfor, men heldigvis er dette et spørsmål det 
finnes svar på.

Hvorfor et digitalt skift?

I denne todelte artikkelen om enkel digital transformasjon 
for aktører innen logisitikk, utforsker vi dette 
spørsmålet og viser hvordan virksomheten din 
raskt kan ta i bruk avanserte verktøy for å drive 
forbedringer i driften. De to delene skisserer 
også hvordan du kan levere vedvarende 
forbedringer ved å utnytte kraften og 
IT-komforten som ligger i skybaserte 
tjenester, slik at du har god oversikt 
over digitale logistikkostnader via en 
enkel abonnementsmodell.

Vi viser hvordan du, uansett størrelse 
på virksomheten din, kan bli det 
Accenture beskriver som "effektiv 
tilhenger" – det vil si logistikkmerker som 
har økt ytelsen og matchet konkurrentene 
sine på digitalsering, men med betydelig 
lavere utgifter.
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2. Accenture, Finn den rette veien til digital transformasjon, https://www.accenture.com/dk-en/insights/freight-logistics/digital-transformation

3. https://www.ibm.com/uk-en/topics/edi-electronic-data-interchange

4. Se Skiftende mønstre, PwC https://www.pwc.com/gx/en/industries/transportation-logistics/publications/the-future-of-the-logistics-industry.html
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De viktigste fordelene med transformasjon

Det ultimate business-caset for endring i vår sektor, kan vel oppsummeres som at 
bestilling av leveranser og forsendelser gjøres enklere for kunden samtidig som 
man fjerner problemene som transportørene opplever.

Bedre bruk av data og kommunikasjon av disse sørger også for at partene i 
forsyningskjeden blir bedre informert og prosessene blir mer smidige.

Det betyr også at du som en kommersiell aktør vil være i stand til å reagere raskere 
og mer effektivt på driftshendelser, slik at du både kan håndtere problemer hvis 
de oppstår, men enda viktigere, dra nytte av mulighetene. Samlet sett rapporterer 
konsistente brukere av digitale verktøy innen transport og logistikk fordeler som 
spenner fra:

☀  Forbedret transportpris og fakturakontroll
☀  Bedre konsolidering av forsendelser
☀  Enklere måter å håndtere retur
☀  Mer optimert varslings- og sporingsprosedyrer
☀  Mye enklere å håndtere et bredt spekter av utskrifter6
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5. Accenture, https://www.accenture.com/dk-en/insights/freight-logistics/digital-transformation

6. Se https://www.locus.no/log-nett-edi/category1069.html for en fullstendig forklaring på alle disse mulighetene.

En liten gruppe ledere investerer 2,5 ganger 
mer enn Laggards på digitalisering – og oppnår 

en høyere digital modenhet enn andre som 
bruker mindre. —Accenture5
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Enda bedre er at alle disse fordelene maksimeres av den totale utvidelsen i hele 
logistikksektoren som drives av e-handelen. Ledelseskonsulentfirmaet McKinsey 
anslår at den totale verdien av omnikanaldistribusjon vil nå 840 milliarder dollar 
innen 2025, der logistikkfirmaer står for 600 milliarder dollar i global verdi (det er 
bare å forsyne seg). Samlet står disse for en femtedel av omnikanallogistikkens 
totale markedsverdi i omsetning i dag8.

Å møte behovene til det økende antallet kunder ved å automatisere og forbedre 
transport- og leveringskravene er en stor og voksende mulighet. Og la oss ikke 
glemme at noen transportører må legge inn underleveranser for lokale leveranser, 
slik at de kan utvide rekkevidden eller utvide kapasiteten når det er nødvendig. 
Samtidig må fraktselskapene raskt og enkelt få tilgang til alle slags kunder - noe 
som er mye lettere når du er riktig koblet til de elektroniske forsyningskjedene og 
nettverkene som driver moderne handel ... men det er vanskelig hvis du ikke er det.

Hva gjør endring vanskelig?

Du vet det sannsynligvis allerede: Det er ikke slik at aktører på logistikkmarkedet 
bevisst unngår å være digitale. I stedet er det nok heller slik de historisk har hatt 
praktiske grunner til at man er litt reservert til det digitale.

Relevant PwC9 forskning fremhever de mange måtene som digitalt fortsatt er 
en utfordring for markedet vårt, noe som også er sant på et globalt nivå. I en 
undersøkelse blant transport- og logistikkselskaper, fant den rådgivende gruppen 
at bare 28 % av de spurte følte at de var på et "avansert" nivå i å utnytte disse 
teknikkene (til sammenligning sier 45 % av selskaper innen elektronikk og 41 % av 
aktører på bilmarkedet det samme om seg selv).

Hva er det som holder dem igjen? PwC fant at den nest største faktoren 
er at logistikkledere er bekymret for å utsette virksomheten sin for mulige 
cybersikkerhetsproblemer (38 %). Dette er en frykt som sidestilles med 
bekymringer for hvor mye et digitalt skifte vil koste. 

Men selv om det er andre faktorer, for eksempel usikkerhet omkring den interne 
kompetansen er tilstrekkelig til digital transformasjon, er den største faktoren (50 
%) ganske enkelt mangel på digital kultur og evne på tvers av sektoren. Hvis du ikke 
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7. 76 prosent av respondentene i Accenture sa seg enige i en uttalelse. 

8. https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/unlocking-the-omnichannel-opportunity-in-contract-logistics 

9. https://www.pwc.com/gx/en/industries/transportation-logistics/publications/the-future-of-the-logistics-industry.html

Ethvert frakt- og logistikkselskap som ikke 
fokuserer på å bygge digitale forutsetniner, 

setter virksomheten i alvorlig fare. —Accenture7
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føler deg komfortabel med det digitale, er det enkelt å la være 
å gjøre det lille ekstra for å få tilgang til de riktige talentene. 

Dette er spesielt tilfelle for mindre selskaper, som ser digital 
endring som noe de rett og slett ikke har kapasitet til. Dette 
er bekymringsfullt i seg selv; å bruke penn, papir og telefon 
for å gjøre all forretning i en så avansert økonomi som den 
skandinaviske på 2020-tallet, er rett og slett dårlig forretning 
... men sjokkerende nok regner PwC med at 75 % av aktørene 
de snakket med fortsatt har en stor prosentandel av analoge 
administrasjonsprosesser, inkludert behandling av jobber, 
lageroperasjoner og regnskap med penn og papir, eller i beste 
fall enkel Excel. 

Bransjen sier den er i ferd med å komme á jour. Men der det 
foreligger planer om å automatisere disse prosessene, er det 
ofte vage formuleringer om hva som skal skje fra nå og fem år 
framover. Det mangler en følelse av hast rundt anskaffelsen av 
digitale funksjoner på nybegynnernivå i vår del av økonomien.

I et strammere verdensmarked kan det virke som at man 
holder budsjettet, men det holder også døren lukket for 
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10. Source: https://www.prnewswire.com/news-releases/the-worldwide-digital-transformation-spending-in-logistics-industry-is-projected-to-reach-75-5-billion-by-2026--301616288.html

11. 75 prosent av respondentene i Accenture sa seg enige i en uttalelse.

enorme nåværende og fremtidige muligheter. Det globale 
markedet for utgifter til digital transformasjon innen logistikk 
ble så sent som i september 2022 estimert til totalt 52,2 
milliarder dollar i 2022. 

Forpliktelsene resten av markedet gjør, betyr at det forventes 
å være nærmere 75,5 milliarder dollar innen 2026. I EU alene 
tyder den samme forskningen på at tyske transport- og 
logistikkfirmaer vil bruke 8 % mer i dette tidsrommet, mens 
Europa som helhet vil bruke 15,1 milliarder dollar innen da10. 

Ettersom de større logistikkrivalene dine bruker mer penger 
på alt fra tilkoblede enheter, radiofrekvensidentifikasjon 
(RFID) og tingenes internett (IoT) for økt sanntidssynlighet 
i forsyningskjedene, blir hele nivået av logistikkvirksomhet 
bare høyere og høyere. Transportfirmaer som ikke har en 
måte å få tilgang til den enestående mengden data og alle 
tilkoblingsmuligheter, vil ha en reell risiko for å bli stengt 
ute, ignorert eller bare ikke tatt som troverdige deltakere i 
de kritiske forsyningskjedene som næringsliv og handel er 
avhengig av. 

Samlet sett, på bransjenivå, er det ikke bare en 
uvitenhet om digitalisering, men også 

en mangel på veikart når det gjelder hva 
som må gjøres. —Accenture11
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Enten du er en liten, mellomstor eller stor aktør, kan du være bekymret for at du 
har blitt forbigått av større konkurrenter som transformerer til digitalt og EDI, og 
for at du ikke har råd til å investere i store IT-systemer akkurat nå.

Men hva hvis det finnes en måte for en logistikkspesialist få digital tilgang i dag – 
uten behov for inngående intern digital kompetanse, med lav risiko og lav kostnad?

I den andre delen av denne artikkelen presenterer vi nettopp en slik enkel måte å 
bli digital på – raskt, enkelt og sikkert.

Om Enghouse Transportation – Locus Solutions AS

Transportbransjen er avhengig av best mulig vareflyt for å få de riktige produktene 
levert til rett tid. Derfor har Enghouse Transportation, gjennom sin avdeling Locus 
Solutions, utviklet et avansert transportsporingssystem. Kontakt oss i dag for en 
samtale hvis du er enig i at en fullstendig oversikt over flyten av varer i form av 
både innkommende og utgående logistikk ville være fornuftig for din virksomhet.
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www.enghousetransportation.com
infoET@enghouse.com
www.linkedin.com/company/enghouse-transportation
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