Kundcase
Elektroskandia fick grepp om transportkostnaderna
- med Primelog Cost Control
Det går att få full kontroll över transportfakturor och svårberäknade
transportkostnader. Det går att spara pengar på enklare administration, och ännu mer på att snabbt upptäcka varje gång något
blivit fel i faktureringen. Elektroskandia är ett av de företag som
skaffat sig fullt grepp om transportkostnaderna genom att använda
Primelog Cost Control.
Elektroskandia såg möjligheten att förenkla sin administration,
och fördelarna med att enbart kunna hantera avvikelserna i
faktureringen. Därför bestämde man sig för att lämna de traditionella pappersfakturorna och gå över till Primelog Cost Control.

och snabbare kunna hantera dem i rätt ordning. Den elektroniska
kommunikationen med transportörerna har också blivit enklare.
Primelog tar hand om den information som sänds till de olika
transportörerna, och konverterar så att den fungerar i respektive
transportörs system.
En positiv sidoeffekt har varit att vi snabbare blev elektroniska i vår
kommunikation med transportörerna än vad vi annars skulle ha
blivit. Det är en resa vi ändå hade tvingats att göra förr eller senare
och detta är en av Primelogs kärnkompetenser.”, fortsätter Magnus
Hansson.

Redan 2008 började Elektroskandia att implementera systemet
och kontrollera en av de största transportörerna, och fortsatte
sedan med fler. Idag använder Elektroskandia Cost Control för ca
85 % av samtliga transportfakturor i systemet. Det handlar ungefär
om 45 000 sändningar i månaden.

Bättre kontroll och översyn
Med Primelog Cost Control har Elektroskandia idag full kontroll över
sina transportkostnader. Alla avvikelser i faktureringen blir snabbt
synliga. Den största delen av avvikelserna handlar om prisdifferenser, som ofta beror på att transportören använt fel prissättning,
t.ex. volymdifferenser, priser baserat på fel avtal, dubbla fakturor för
samma transport.
”Prissättningen i transportvärlden är komplex och svåröverskådlig,
och transportfakturorna tidskrävande att hantera. Primelog Cost
Control har gjort våra fraktkostnader synliga på sändningsnivå. De
avvikelser som uppstår synliggörs tydligt. Vi har totalt sett bättre
kontroll över transportkostnaderna idag”, säger Magnus Hansson,
Logistikutvecklare Elektroskandia.
”Med den överblick som Primelog ger har det blivit enkelt att
snabbt upptäcka felaktigheter, skilja på små och stora avvikelser,
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