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3x34 er et transportfirma, der 
betjener private og offentlige 
kunder i hele Danmark. 3x34 
tilbyder en række services såsom 
distribution, flytninger og 
krantransport. Andre services 
omfatter lagerhoteller, fragt, 
farligt gods og kurerservices. 
3x34 er stolte over positionen 
som den største virksomhed af 
sin slags i Danmark med en flåde 
på over 250 biler. 
3x34 har mere end 40 års 
erfaring og er stolte over at 
levere en fremragende 

kundebetjening med afdelinger i 
København og Odense.
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Med en så bred skare af kunder fordelt 
over hele Danmark kæmper 3x34 med 
temmelig meget papirarbejde. 
Kørselssedlerne kan hurtigt hobe sig op, 
og eftersom hver enkelt kørsel skal 
dokumenteres bliver det op til 7.000 ark 
papir hver måned. Inden man fik 
installeret Therefore™, blev arkene 
scannet og indekseret af en ekstern 
virksomhed. Da der ofte opstod 
misforståelser, skulle hver enkelt fil 
manuelt kontrolleres for fejl, inden den 
kunne importeres i ERP-systemet. 
Personalet spildte enormt meget tid på 
denne proces, som også var meget 
omkostningstungt.

Grundet de store papirmængder og alt det 
besvær, det gav, skulle 3x34 hurtigt finde 
en løsning. Canon leverede to 
ImageFormula DR-5010C-scannere samt 
en HP ProLiant DL320-server sammen 
med Therefore™ Business Edition med 
Capture Client-licenser, så det blev let at 
få indscannet papirdokumenterne.

    Processen med håndtering og behandling 
af kørselssedlerne er blevet forbedret 
med Therefore™. Ganske som før skal 
chaufførerne udfylde kørselssedlen med 
informationer som referencenummer, 
pris, vognnummer, kontonummer og et 
unikt identifikationsnummer. Det unikke 
identifikationsnummer printes med en 
stregkode, som automatisk kan 
indekseres. Det giver færre fejl under 
håndteringen. De andre indeksfelter 
udfyldes manuelt, da disse informationer 
påføres i hånden af chaufføren. Hver 
måned scannes formularerne så og 
eksporteres til ERP-systemet via 
Therefore™ API og deres egenudviklede 
løsning. Disse data bruges så til at 
fakturere kunderne med og til betaling af 
chaufførerne. 

    Systemets fordele ligger i den 
øjeblikkelige tilgang til informationer. Når 
en kunde ringer for at spørge til status 
for en levering, kan 3x34 hurtigt lave en 
søgning i Therefore™ og derefter give 
kunden alle de nødvendige informationer. 
Ydermere har 3x34 implementeret 
Therefore™ Web Access hos en gruppe af 
deres største kunder. De kan så se status 
for deres ordrer direkte i Therefore™. 
Man får adgang via sit kontonummer, så 
det er kun den pågældende kundes 
ordrer, der vises. På den måde er 
systemet både sikkert og ekstremt 
effektivt.

    Kenneth Lind, der er it-administrator hos 
3x34, opsummerer: "Takket være 
Therefore™-softwaren og Canon kan vi 
arbejde mere effektivt samtidig med, at 
vores kundeservice er forbedret".
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