Bytte till Softlogs fick 100 procent kontroll på fraktkostnaderna
När Elektroskandia bytte leverantör av fakturakontrollsystem till Softlogs fick de 100 procent
kontroll på sina fraktkostnader. Systemet samlar alla fakturor digitalt vilket utöver att få koll
på att betala rätt pris för rätt produkt även gör det enkelt att analysera och följa trender.

Sen är det ju otroligt fördelaktigt att ha alla våra
transportörer implementerade i Softlogs och att
100 procent av våra fraktfakturor går via dem, det
är lika med att vi har 100 procent kontroll på att vi
betalar rätt pris för rätt produkt.
På resan har de dessutom hjälpt oss genom att ha
kontakt med transportörerna en efter en för att
guida dem rätt med olika verktyg och processer,
säger David.

David Hjälmarlycka, Transportchef på Elektroskandia:
Lönsamt med digitaliserad lösning
På Softlogs arbetar man uteslutande för att förenkla
vardagen för transportköpare och transportörer.
Lösningarna är fullt digitaliserade, molnbaserade
och automatiserade vilket ger användaren en överlägsen kontroll på godsrelaterade element.
Automatiseringen tillsammans med maskininlärning
och avancerade algoritmer gör att användaren kan
detektera avvikelser och förändra olönsamma processer.
Det som vi tycker särskiljer Softlogs system från andra är att det är så användarvänligt.
Men det absolut viktigaste för oss är det fina samarbetet som jag nämnde tidigare, det finns vad jag vet
inte någon annan aktör som är i närheten av att
kunna erbjuda det.

Helt automatiserat kontroll och kontering
Tidigare hade Elektroskandia en leverantör av
fakturakontrollsystem som de ej var nöjda med
då leverantören inte var öppen för att fortsätta
utveckla sitt system. Efter att ha sonderat marknaden hittade de till Softlogs via en tidigare kollega från Elektroskandias systerbolag i Norge som
börjat arbeta på Softlogs. Diskussioner inleddes
och landade i att Softlogs fakturakontrollsystem
implementerades i kombination med ett TMSsystem från Consignor.
I och med bytet gick Elektroskandia från att ha
fakturor spridda både digitalt och i pappersform
med tidskrävande manuell hantering till att samtliga fraktfakturor från transportörerna istället går
via Softlogs helt automatiserat.
Bytet har gett 100 procent kontroll på alla fraktkostnader och möjliggör att följa trender och ta
ut analyser transportprocesser i syfte att driva
förändring. Hos Elektroskandia har det bland annat inneburit att hitta nya möjligheter på tuffare
geografiska områden.

Softlogs förstod våra behov direkt

Teamet på Softlogs förstod våra behov direkt och
har sedan start varit lätta att kommunicera med.
Samarbetet har gett oss oändliga möjligheter och
den fina dialog vi har samt att det är så nära till
beslut är faktorer man inte ser hos andra systemleverantörer tycker jag.
Det finns en tillgänglighet och öppenhet som gör
att det nästan känns som att vi utvecklar systemet tillsammans med Softlogs vilket gör dem
outstanding, berättar David.

Elektroskandia är Sveriges
- ledande el-teknikgrossist som marknadsför och
säljer elmateriel och system inom kraft/
automation, tele/data/säkerhet, belysning, hushållsmaskiner och industriförnödenheter.
Bland kunderna finns enmansföretagaren likaväl
som med världsomspännande koncerner.

Vår service är A och O för affären och vi samarbetar med världens främsta leverantörer för att se
till att vår kund får sin produkt på rätt plats vid
rätt tillfälle. Ifrån vårt logistikcenter i Örebro hanteras 600 ton elmateriel varje dag och våra medarbetare sammanför 2 500 leverantörer med 13
000 kunder.
Jag sitter som ansvarig för alla frakterna i Sverige
med budgetansvar och följer upp fraktkostnaderna, med Softlogs har jag väldigt bra verktyg till
hands för att kunna följa upp och analysera, säger
David Hjälmarlycka, Transportchef på Elektroskandia.

