Tidligere bestilte vi plads pr. e-mail eller over telefonen gennem en agent for Eurotunnel. Nu gør vi
det direkte med LaserNet. Så vi sparer ikke blot en
masse tid ved telefonen, men også de 20 €, som vi
betalte til agenten for hver reservation.
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LaserNet er et ekstremt fleksibelt og
meget alsidigt værktøj
I transportvirksomheden Kim Johansen Transport Group,
KJTG, i Greve, der med sine mere end 700 medarbejdere og 327 lastbiler er én af Europas største transportvirksomheder, købte man i foråret 2010 den første licens
til LaserNet-løsningen af Tabellae.
Formålet var at bruge LaserNet til en applikation, hvor
man sendte de cirka 75 daglige fakturaer og fragtbreve
ud til kunderne som pdf-filer og per e-mail i stedet for
på papir og med posten, som man hidtil havde gjort, og
bagefter lagre dem elektronisk.
“Men jeg kunne med det samme konstatere, at LaserNet er et utroligt fleksibelt værktøj, som vi også kunne
bruge til andre opgaver”, fortæller Carsten Eickhardt,
der er IT-chef i virksomheden, og projektet med fragtbrevene blev lagt midlertidigt på hylden, og i stedet gik
vi i gang med at bruge LaserNet til andre opgaver hvor
vi kunne høste endnu større gevinster.”

Effektiv pladsreservation - Scandlines & Eurotunnel
Det første projekt var pladsreservationen til lastbiler på
Scandlines færger til og fra Danmark. Dem kan KJTG
have mange hundrede af hver dag, og det foregik ellers
over telefonen eller e-mail, hvor flere medarbejdere kunne bruge tid på den enkelte reservation. Nu, med Lasernet, sker det elektronisk, idet man i hvert af de fire af
KJTGs europæiske kontorer først finder den relevante
færgeafgang i planlægningsdelen af MS Dynamics
XAL, hvor Scandlines fartplan ligger.
Dernæst bruger man LaserNet til at danne en reservation i et XML-format, som Scandlines reservationssystem
forstår, og sende den til Scandlines som en ftp-fil, direkte
ind i reservationssystemet. Det sender derefter bekræftelse tilbage, som LaserNet konverterer fra XML-format
til XAL-systemets format. Samtidig sørger LaserNet
for, at man sender en SMS fra XAL til chaufføren med
besked om pladsreservationen.
Så derfor er der nu kun én medarbejder, nemlig disponenten på den enkelte trans- port, der bruger tid på at
reservere plads på færgerne, og hele den efterfølgende
arbejdsgang sker automatisk. Når Scandlines bagefter
sender elektroniske fakturaer på de enkelte transporter, så modtages de nu i et format, som LaserNet konverterer til XAL-format og lægger ind i XAL til betaling.
“Det er en løsning, som giver nogle meget klare gevinster”, fortæller Carsten Eickhardt.
”Jeg synes, at vi på alle måder har haft et virkeligt godt
samarbejde med Tabellae. Det gælder både, når de har
hjulpet os med at gennemføre de enkelte projekter, og
det gælder de overordnede planer, hvor de har været
gode til at hjælpe os med at få idéer til, hvad vi kan
bruge LaserNet til.”
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Kim Johansen
LaserNet-løsningen betyder således, at KJTG sparer
tid både ved afsendelse af reservationer og ved modtagelse af fakturaer, og at de samtidig har fået fuldt
overblik over, hvor mange lastbiler der sendes med
Scandlines og Eurotunnel, og på hvilke betalingsbetingelser, fx med/uden last eller med eller uden anhænger.
Lønsedler med LaserNet
I dag bruger KJTG også LaserNet til udarbejdelse af
lønsedler til de godt 600 chauffører, som de beskæftiger.
Tidligere fik de slet ikke lønsedler, så hver måned når
lønnen var sat ind på deres bankkonto, var der var en
masse tidskrævende bøvl i lønkontoret i Estland med
at besvare klager og forespørgsler fra de hovedsagligt
østeuropæiske chauffører.
Det er nu slut med bøvlet, for siden februar 2011, har
KJTG trukket data ud fra lønsystemet og lagt dem over
i et regneark og derefter brugt LaserNet til at danne
lønsedler i pdf-format til hvert land og til hver chauffør.
Lønsedler som bliver lagt ud på KJTG’s chaufførportal,
så chaufførerne nu kan gå ind og se dem fra deres PC
eller laptop.
Det er en LaserNet-løsning, som alle parter er meget
glade for, fortæller Carsten Eickhardt: ”Chaufførerne får
nu en lønseddel, som de kan forstå, så de kan tjekke,
om de har fået den rigtige løn. Og de tre piger på lønkontoret er lykkelige, fordi de nu sparer mindst 3-4 dage
hver måned på at svare på klager og forespørgsler.”

Kim Johansen Transport Group, KJTG, er en
førende international virksomhed med speciale i
transport af tidsfølsomt gods med fokus på præcision og høj leveringssikkerhed fra punkt til punkt.
Virksomheden er stiftet i 1980 og har hovedkontor i Greve og desuden kontorer i Norge, Estland,
Polen og Frankrig samt fem chaufførhoteller i
Europa.
KJTG arbejder sammen med bl.a. flyselskaber,
pakkedistributører og speditionsvirksomheder
med behov for hurtig og effektiv transport af tidsfølsomt gods. Blandt kunderne er SAS Cargo,
Lufthansa og andre store transportvirksomheder
som Freja og DSV.
Carsten Eickhardt er derfor meget tilfreds med at have
taget LaserNet i brug til disse opgaver:”Det er et fleksibelt og alsidigt værktøj, der efter min vurdering er relevant hver eneste gang et dokument skal konverteres
fra ét format til et andet og distribueres digitalt. Næste
trin bliver at inkludere alle vores internationale kunder
i processen.”.

Og så tilbage til det oprindelige projekt...
Indførelsen af LaserNet hos KJTG gik således ikke helt
som planlagt, idet man tog fat på nogle andre opgaver,
end den, man først havde planlagt. Da de var i luften,
vendte man tilbage til det første projekt, fortæller ITchef Carsten Eickhardt:
”Efter at have haft succes med de første projekter, gik
vi i gang med opgaven med fragtbrevene. Nu printer vi
dem ikke længere ud på papir og sender dem per brev
til kunderne. I stedet producerer LaserNet kundens faktura i pdf-format og vedhæfter automatisk fragtbrevet
baseret på kundens ønske og deres kunde/ordrenummer. Dokumenterne sendes så samlet og i digitalt pdf
format til kunden som en email.”

Jeg kunne med det samme konstatere, at LaserNet
er et utroligt fleksibelt værktøj, som vi også kunne
bruge til andre opgaver.
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