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Analog transportbranche

ü Konservativ og procestung

ü Ringe infrastruktur og lav digitaliseringsgrad

ü Manglende gennemsigtighed

Kilde: Erhvervsstyrelsen 2015 
på baggrund af data fra Danmarks Statistik
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…det resulterer i: 
• høje fragtomkostninger

• lavt serviceniveau

• mangel på transparens

• dyre mellemled

• mangelfuld dokumentation

• Begrænset fleksibilitet

• øget trafik- og CO2 udledning

“For at mindske udfordringerne har branchen brug for en end-to-end 
digital infrastruktur som let og effektivt kan linke transportkøbere og 
kapacitet.”

Udfordringer i transportsektoren
Mangel på en fælles digital infrastruktur, som giver 
mulighed for at bygge lokale og globale logistiknetværk…



Booming e-commerce

Fakta om e-handel i Danmark

• 8 ud af 10 netbutikker forventer at sende 
dobbelt så mange pakker om tre år.

• Gratis fragt og flere leveringstyper de vigtigste 
konkurrenceparametre for netbutikker

• Hver femte gang en kunde afbryder et køb på 
nettet, har fragtomkostninger ansvaret

Konsekvenser for 
transport og logistik:

• Mere fragt
• Hurtigere og 

fleksibel levering
• Billigt / gratis

Kilde: Foreningen for Dansk Internet Handel



De ”gamle” forretningsmodeller er truet



Nye forretningsmodeller presser 
transportindustrien

Digitale platforme:

ü forbinder transportkøber og vogne direkte,

ü skaber transparens i hele processen, 

ü optimerer ledig kapacitet og

ü gør det let for modtager at kommunikerer

med transportøren.



Transportindustriens transformation

Transportkøbere

Netværket

Fra langdistance fragt til 3D print

Fra chauffør til selvkørende vogn

Fra manuel levering til robot…

Fra manuel levering til drone…



Nøglen til nye forretningsmodeller….

It’s all about digital network!



En netværksdrevet platform, der fungerer som digital infrastruktur for transport

Kort om platformen: 

• Cloud-baseret, skalerbar platform

• Ingen investeringer i software eller hardware

• Adgang til en gratis infrastruktur 

• Netværksdrevet platform 

• API integration med andre systemer

• Tiltrækker andre transport-relaterede 

services partnere   

Optimering af last-mile



Features and benefits



Transparens i last mile

• Netværksbaseret infrastruktur
• Kommunikationsværktøj
• Let adgang fra alle enheder
• Data I realtid
• Block chain parat 

• Skræddersyede leveringsservices
• Adgang til track & trace

• Find og book transport
• Ordrestyring
• Track & trace
• Routeplanlægning
• Flåde- og opgavestyring

• Find og book transport
• Ordrestyring
• Track & trace
• Flåde- og opgavestyring

DISPONENT

CHAUFFØR MODTAGER

AFSENDER

• Online booking
• Adgang til dokumentation
• Track & trace

CONNECTED 
INFRASTRUKTUR



Hvor er værdien?

Forbinder og optimerer last-mile e-commerce
og logistikkæden for at:

opnå ”cost-leadership”,

øge lønsomhed og

få større kundeværdi



Cost-leadership

ü Kapacitetsplanlægning i realtid
ü Nem og hurtig adgang til eksisterende 

og nye logistikpartnere
ü De bedste markedspriser for planlagt og 

ad hoc transport
ü Optimal udnyttelse af kapacitet og 

multimodale transportformer

Cross docking

Last mile
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Øget lønsomhed

ü Fælles infrastruktur på tværs af 
logistikpartnere

ü Automatisering, strømlinede processer 
og opgavestyring

ü 24/7 adgang til realtids data og komplet 
dokumentation

ü Forberedt til Block chain
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Øget kundeværdi

ü Last-mile som differentiator
ü Connected infrastruktur som muliggør 

effektiv kundeservice
ü Tracking og notifikationsservices
ü Muliggør skræddersyede leverings-

løsninger
ü Grundlag for nye og forbedrede 

løsninger til e-handlen



Wuxus i praksis – Skanlog-case

SE VIDEO



Casen
Udfordring
• It-system til at supportere forretningsgange
• Håndtere aftaler med vognmænd
• Effektivisere processer
• Håndtere specifikke leveringstidspunkter og notifikationer

Løsning
• Digitalisering af ordremodtagelse
• Ruteplanlægning og track n’ trace
• Realtid tracking og notifikation omkring status

Resultat
• Tidsbesparelser
• Bedre kundeservice
• Bedre og lettere dokumentation
• Let at outsource logistikopgaver og skalere kapaciteten
• Konkurrencedygtige fragtpriser



Vi søger strategiske partnere!

Formål med partnerskabet:

ü Skab grundlaget for 10-30 % besparelser på 
direkte og indirekte last-mile omkostninger

ü Skab bedre kundeoplevelser ved at bruge 
realtidsdata i leveringsprocessen

ü Skab digital interaktion på tværs af 
logistikkæden 

ü Forbedre agiliteten og evnen til at skalere en 
forretning

ü Gennemsigtighed i alle processer

ü Indsamle data for øget kundeindsigt



Wuxus
Smart Transport | We Connect - Cargo and Capacity


