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Nyheter
Uddevalla

Hundra robotar ska se till 
att modejättens nya lager 
kan leverera minst tusen 
paket per timme. Men det 
skulle inte vara möjligt 
utan ett robust IT-system. 
Här är Uddevallaföretaget 
som har designat och le-
vererat den nödvändiga 
infrastrukturen.

Det är det snabbväxande 
e-handelsföretaget Na-kd 
som under det senaste året 
har uppfört robotlagret i 
Landskrona för att kunna 
erbjuda snabbare leveranser 
av kläder och mode till kun-
der runt om i Norden.

Till vissa regioner ska man 
till och med kunna leverera 
paket samma dag som ordern 
läggs.

I det här fallet rör det sig om 
nybyggnation för e-handel 
men det finns också en mark-
nad för automatisering av 
manuella lager. Inom butiks-

handeln går utvecklingen 
mot att allt mer av lagerhåll-
ningen centraliseras vilket 
skapar behov av en snabb och 
driftsäker godshantering.

– Vi har specialiserat oss 
som en industriell IT-part-
ner, till exempel när lager 
ska robotiseras. Det innebär 
att vi har support dygnet 
runt. Det rör sig om väldigt 
kritiska system som måste 
fungera utan stopp för att le-
veranserna ska kunna fortgå, 
säger Daniel Johansson, vd på 
Empir Industry.

Tjänsterna för det topp-

moderna e-handelslagret i 
Landskrona är utformade 
genom ett nytt koncept från 
Empir Industry – Hosted 
Infrastructure for Logistics 
Automation (HILA) – som är 
speciellt framtaget just för 
logistikkunder med krav på 
effektiv, skalbar och automa-
tiserad IT.

Empir grundades i Udde-
valla 1999 men 2016 såldes 
stora delar av företaget till 
börsnoterade MSC Group 
som därefter bytte namn 
till Empir Group. Den verk-
samhet som inte följde med i 
affären lades i det nybildade 
Empir Industry. 

Inriktningen är att skräddarsy 
smarta lösningar åt tillver-
kande företag, till exempel 
inom bilindustrin, men lik-
nande system kan användas 
inom byggbranschen och 
som i det aktuella fallet, lo-
gistik för e-handel.

– Det är IT-system som ska 
interagera med maskiner 

och prylar men också med 
människor och som måste 
fungera dygnet runt, säger 
Daniel Johansson.

Anders Hibell betonar att 
fordonsindustrin, som Em-
pir har jobbat med länge, var 
tidigt ute.

– Där har man jobbat med 
digitalisering och automa-

tion i väldigt många år. Det 
intressanta nu är att samma 
sak händer i andra branscher 
som inte kommit lika långt, 
säger han.

Till exempel pågår en digi-
talisering av byggbranschen 
för fullt men också i mycket 
annan industriell produk-
tion.

– Det finns mycket obru-
ten mark i Norden som vi 
har fokus på men också en 
hög IT-mognad. När det sker 
en föryngring i ledarskapet 
tittar man mycket på digita-
lisering, säger Anders Hibell.

Stefan Karlsson
sk@bohuslaningen.se 0522-99263

Daniel Johansson och Anders Hibell på Empir Industry i Uddevalla ser ett ökat behov av företa-
gets tjänster inom industri och logistik där automatiseringen ökar. Bild: Stefan Karlsson

IT-!öretag i  
Uddevalla bakom  
nytt robotlager

” Vi har specialise-
rat oss som en  
industriell 
IT-partner
Daniel Johansson
vd Empir Industry

JASA Maskin AB
Wasséns väg 1, Kuröd - Uddevalla. Öppet mån-fre 06.45-16.30 

Tel. 0522 - 333 51 jasamaskin.se

KOLLA IN VÅRT

JAKT-
SORTIMENT
! AMMUNITION
! HANDLADDNING

! JAKTRADIO
! TILLBEHÖR

Fullsorterad 
järnhandel  

för proffs och 
privatpersoner 

på Kuröd!


