
Af forskellige årsager er luftfragtsbranchen 
umådelig konservativ, for kun gennem- 
prøvede løsninger holder flyene på vingerne 
– og et fly, som af uventede årsager holdes 
på jorden, er lig med enorme spildte 
omkostninger. Det var derfor med en 
sund portion skepsis kundeservicechef 
Tonny Hansen, Cargo Center Billund (CCB 
i daglig tale), stiftede bekendtskab med 
dokumenthåndteringssystemet Therefore 
fra Canon, da man i 2009 startede et 
effektiviseringsprojekt.

– Vi er certificeret af Cool Chain Association, 
og i alt vi beskæftiger os med overholder vi 
Cargo 2000-standarden. Derfor er 100 % 
gennemsigtighed et ufravigeligt krav: det 
skal være muligt at følge godset hele vejen 

Canon hjælper Cargo Center Billund 
I Billund Lufthavn er fragthandlingsselskabet 
Cargo Center Billund godt i gang med at 
revolutionere luftfragtsbranchens traditionelle 
papirbårne løsninger ved hjælp af en 
softwarebaseret løsning til håndtering af store 
mængder af informationer.

fra indlevering til udlevering til kunden. Vi 
arbejder konstant på at sikre og udleve denne 
gennemsigtighed, og levere den helt ud til 
kunderne. Derfor arbejder vi meget lean, og 
bestræber os på at fjerne al intern logistik, 
fortæller Tonny Hansen. 

To timers håndteringstid giver glade 
kunder

Hos CCB arbejdes med meget strikse service 
level agreements overfor de luftfartsselskaber, 
som man samarbejder med. Det indebærer 
at handlingtiden er nede på 2 timer for både 
im- og eksport. Teknisk kunne man sagtens få 
mere tid til rådighed, men ved at opretholde 
denne meget korte handlingtid tvinges 
organisationen til at være helt oppe på tæerne 
– hele tiden.

Dokument-
håndteringssystem 
fra Canon holder 
styr på luftfragten

Virksomhedens 
navn: 

Cargo Center Billund 

Fakta: · Råder over godt og vel 11.000 m2     
   terminalareal.   
· Håndterede knap 64.000 tons luftfragt  
   i 2011  
· Med en gennemsnitsvægt på 20 kg/ 
   colli svarer det til 3,2 millioner colli  
· Certificeret af Cool Chain Association,  
   og overholder Cargo 2000-standarden  
· Største ankomstterminal for islandske  
   heste med plads til at opstalde 80 heste  
· Tilbyder ”one roof” cargohåndtering  
   24/7: kun ét indleveringssted uanset  
   flyselskab  
· Med håndteringsaftaler med 120  
   flyselskaber er der ingen destinationer  
   på jorden, der ikke kan nås fra Billund  
   Lufthavn  
· Fragtområdets kapacitet er på 18  
   B-737 eller 8 B-747 fragtfly – samtidigt  
· Ejes af Billund Lufthavn, der igen ejes af  
   de omkringliggende kommuner

Therefore er en softwareløsning til 
håndtering af informationer i forbindelse 
med scanning, opbevaring, styring 
og behandling af enhver form for 
virksomhedsmæssige data. 

Det være sig internt i organisationen 
såvel som i relation til eksterne 
samarbejdspartnere.

Therefore:



Canon Danmrak A/S
Knud Høgaards Vej 1
2860 Søborg
Tel: 70 15 50 05
www.canon.dk

”Therefore giver os konsekvens, hvorved medarbejdernes arbejde lettes, vi 
sparer nogle arbejdsgange – og vores kunder får et bedre produkt. Derfor 
er dokumenthåndteringssystemet en succes for os.” 
Kundeservicechef Tonny Hansen, Cargo Center Billund.

– Hvis vi ikke kan klare os med to timer betyder 
det at vi opererer med spildtid. For en kunde, 
som står og mangler en forsendelse, er det 
ensbetydende med en høj kvalitet i vores 
leverance. Og det er her Therefore kommer 
ind i billedet, som et middel til at fjerne 
arbejdsgange og udligne arbejdsmæssige 
”peaks”, forklarer Tonny Hansen.

Nu gøres det ens – hver eneste gang
For virksomheder som CCB er en struktureret 
og minimaliseret arbejdsgang i alle processer 
altafgørende for resultatet. Og der er som 
nævnt ikke plads til de store afvigelser.

– Hvis ikke vi kan udføre vores arbejde 
som planlagt, fordi vi ikke modtager godset 
som forventet, mister vi vores konsekvens. 
Therefore tvinger os til at være konsekvent 
omkring de informationer vi videresender, 
og sikrer at vi gør tingene ens – hver eneste 
gang. Hver eneste dokumentpakke er helt 
ens, og den skannes og registreres på én 
bestemt måde. Tidligere arbejdede vi på flere 
måder. Nogle flyselskaber ville modtage fax, 
andre e-mail, andre igen almindelig post, eller 
dokumenterne blev overleveret fysisk. Med 120 
flyselskaber er det nærmest umuligt at sætte 
nye medarbejdere ind i procedurerne. Sådan 
er det heldigvis ikke længere – takket være 
Therefore-systemet, uddyber Tonny Hansen.

Kunderne oplever højere kvalitet
Med installationen af Therefore blev CCB 
i stand til at udføre arbejdet langt mere 
ensartet, og det har kunderne oplevet som 
en højere kvalitet. Faktisk har flere af CCB’s 
samarbejdspartnere selv sparet interne 
omkostninger ved simpelthen at opstille 
simple videresend-regler, når de modtager 

elektroniske beskeder fra Therefore – fordi de 
vèd at indholdet er 100 % i orden. 
 
– Uanset om godset skal håndteres mellem 
Vietnam, Bangladesh, New York eller London 
gælder samme krav til den medfølgende 
dokumentpakke. Men mange steder ude i 
verden har de ikke det samme udstyr som vi 
råder over. Det vanskeliggør EDI-udveksling 
– men de PDF-filer, som Therefore genererer, 
kan læses overalt i verden, konstaterer Tonny 
Hansen. 

Fra containere fulde af papirer til en 
harddisk med sikker backup

Tidligere gik en god del af arbejdstiden for 
CCB’s medarbejdere med at håndtere papir. 
Papir i umådelige mængder. Fra en lokal 
placering blev der hver måned indsamlet et 
stort antal arkivkassetter, som blev anbragt 
i en 40 fods container, der fungerede som 

fjernlager. I dag er alt samlet i en Therefore- 
løsning, med data solidt lagret på en harddisk 
med sikker backup. Det gamle arkiv er i dag 
væk.

– Vores første tanke med Therefore gik på at få 
de mange filer langt ind på en harddisk, sådan 
at det er nemt at genfinde informationer. Når 
telefonen ringer, og en kunde har behov for 
et dokument, skal det være meget nemt og 
lynhurtigt at finde og maile til kunden. Og da 
Therefore først var installeret gik det stærkt 
med at finde nye opgaver, arbejdsgange og 
processer, som med stor fordel kan lægges 
ind her, siger Tonny Hansen. 

Finder hele tiden nye 
effektiviseringsmuligheder

Én af de processer man hos CCB har 
identificeret efter idriftstagelsen af Therefore 
handler om håndtering af de mange 
europaller, som virksomheden har i omløb. 
Ofte kommer der chauffører med for mange 
paller, og lige så ofte udleveres europaller 
til chauffører med for få. Hele systemets 
økonomi er baseret på en fortløbende 
nummereret dags dato-kvittering, som 
tidligere blev opbevaret i et separat arkiv fyldt 
til bristepunktet med ringbind.

– Alt for ofte ”bortkommer” chaufførernes 
kopi af dags dato-kvitteringen, hvorfor 
vores medarbejder måtte en tur i arkivet, 
og det kunne godt tage en uges tid at 
finde de mange kvitteringer. I dag scanner 
vi kvitteringerne, og har oprettet et arkiv i 
Therefore. Nu tager det få museklik at finde 
hver kvittering. Sådan har det udviklet sig, 
og hver gang jeg ser et ringbind tænker vi i 
Therefore-baner, slutter Tonny Hansen.


