
Danish Crown var tidligere præget af tunge arbejdsgange, når det 
kom til booking af mødelokaler, ressourcer samt forplejning til mø-
der og lignende. Tidligere metoder var præget af mange led, store 
mængder papirarbejde samt forhøjet risiko for fejl. Danish Crown 
havde på baggrund af denne problemstilling, et behov og ønske om 
optimerede arbejdsgange.

Tidligere benyttede Danish Crown sig af fire-siders gennemslags-
papirer, i forbindelse med bestilling af mødeforplejning. Disse skul-
le udfyldes af mødearrangøren, afleveres fysisk i receptionen som 
så skulle overlevere disse til køkkenet. I tilfælde af ændringer i en 
bestilling, skulle alle led i kæden manuelt ændre og registrere alle 
oplysninger. 

Danish Crown i Randers har mange besøgende dagligt, så der var 
derfor også et udpræget ønske om en nem og overskuelig metode, 
til at få overblik over gæsterne i huset. 

På baggrund af de omfattende manuelle processer, eftersøgte Da-
nish Crown et system der kunne erstatte og optimere de hidtil res-
sourcetunge metoder. Her faldt valget på CONCIERGE BOOKING.

UDBYTTE/RESULTAT
Danish Crown har fået optimeret deres processer betydeligt med CON-
CIERGE BOOKING. Især kantinepersonale og økonomiafdeling har fået 
lettet arbejdsgangene markant. Før brugte en køkkenmedarbejder en 
hel arbejdsdag på papirarbejde om måneden- idag tager det kun et 
øjeblik at hente rapporter og nøgletal. Også bogholderiet sparer tid på 
det nye system og med CONCIERGE BOOKING er besparelsen per må-
ned, i bogholderiet, to mands hele arbejdsdage. 

I forhold til mødeplanlægning og gæsteregistrering, har Danish Crown 
oplevet betydelig forberinger på mange områder. Hvor receptionen tid-
ligere har været nødsaget til manuelt, at åbne alle medarbejdernes 
kalender for at få overblik over dagens besøgende og møder, kan de nu 
nemt, hurtigt og enkelt hente information om dagens møder og gæster. 
Isoleret set er besparelsen på receptionsmodulet, ifølge Thorbjørn 
Nannberg, over en times arbejde dagligt.  Et andet positivt resultat er, 
at gæster nu føler sig vel modtaget med gæstekort og Danish Crown 
har fået et professionelt udtryk udadtil. 

 

Med en omsætning på omkring 52 milliarder kroner om året, over 20 slagterier og som 
nummer 7 på listen over de største virksomheder i Danmark, besidder Danish Crown talrige 
lokationer, mødelokaler og mange typer af brugere - med store mængder  
administrativt arbejde. Organisationens størrelse og de mange forskellige brugere har skabt 
et behov for bedre overblik over ressourcernes ledighed samt et ønske om lettelse af proces-
sen omkring booking af lokaler. I forbindelse med bestilling af forplejning i mødesammen-
hænge fandtes ligeledes et ønske om optimering. 

KUNDE TESTIMONIAL
CONCIERGE BOOKING til Danish Crown

Efter Danish Crown har fået implementeret CONCIERGE BOOKING  
har især receptionen sparet tid, da de førhen brugte  

meget tid på administrative tunge, manuelle processer. 

Omsætning for cirka 52 milliarder om året.  

23.500 medarbejdere globalt, hvoraf de 375 er
på hovedkontoret i Randers.

Er den 7. største virksomhed i Danmark.

Danish Crown er et aktieselskab, ejet af
“Leverandørselskabet Amba Danish Crown”.

Danish Crown er blandt verdens 2-3 største
kødseksportører og verdens største
svinekødseksportør. 

FAKTA OM DANISH CROWN



De største forcer ved CONCIERGE BOOKING  er 

brugervenligheden, flexibilitetsmulighederne samt det faktum at det 

hele kører via Outlook . Vi har sparet en mands arbejdsdag i køkkenet 

per måned, to mands arbejdsdag i bogholderiet per måned - for ikke 

at tale om den tidsmæssige besparelse receptionsmedarbejderne har 

oplevet. Vi er godt tilfredse med løsningen. 
IT-projektleder 

Thorbjørn Nannberg
Danish Crown

• Booking software til møder, mødelokaler og 
ressourcer

• Rapporter og statistik. Træk rapporter på for 
eksempel dagens møder, ugens møder gæstelister, 
no-shows, belægningsprocenter, etc.

• Gæsteregistrering med print af gæstekort

• Mødelokaleskærme med RFID kortlæser og LED-
lys

• Eksport af omkostningsfiler til økonomisystem

• Unik integration med Microsoft Exchange og 
Microsoft Outlook

TESTIMONIAL
Thorbjørn Nannberg, IT-projektleder hos Danish Crown, er vældig tilfreds 
med den store flexibilitet der er tilknyttet CONCIERGE BOOKING:

”Der er så store fordele ved CONCIERGE BOOKING hvis du i forvejen an-
vender Outlook - du skal jo alligevel ind og booke et møde i din kalender. 
Samtidig har du som bruger et fantastisk overblik, over kommende aktivi-
teter og der er oven i købet mulighed for til enhver tid selv at lave ændrin-
ger, opfølgninger og tjekke bestilliger.” Danish Crown har også imple-
menteret receptions modulet fra Fischer & Kerrn: ”Det faktum at vi nu kan 
udlevere gæstekort til besøgende i virksomheden, gør at vi fremstår orga-
niseret, profesionelle og imødekommende for nye gæster og vi har hele 
tiden selv styring med hvem der er i huset.” 

Thorbjørn Nannberg er som projektleder, den person internt, som har 
størst kendskab til modulerne fra Fischer & Kerrn. ”Teknisk set har det 
ikke været et problem for brugerne at bruge produkterne fra Fischer & 
Kerrn, da de er vant til at bruge Outlook”.  Thorbjørn Nannberg fortsætter: 
”Et af de vigtigeste krav til det nye system, var at det skulle være meget 
let for brugerne at håndtere. Det krav opfylder CONCIERGE BOOKING til 
fulde, og i kraft af muligheden for dynamiske rapporter er det utroligt let 
at spore specifikke emner. For ikke at tale om hele lettelsen omkring fak-
tureringen: Det kører bare!”

Thorbjørn Nannberg anbefaler gerne Fischer & Kerrn til andre virksomhe-
der, som er på udkig efter et booking system. ”Vi har været tilfredse med 
samarbejdet med Fischer & Kerrn. Vi oplever hurtig respons på sup-
portsager, og vi har hele tiden haft et rigtig godt samarbejde og en super 
dialog”, siger Thorbjørn Nannberg. 

FAKTA OM CONCIERGE BOOKING



KONTAKTINFORMATION

HOVEDKONTOR DANMARK
www.fischerkerrn.dk

Fischer & Kerrn A/S
Artillerivej 86
2300 København S
Danmark

sales@fischerkerrn.com
+45 3327 9797

NORDAMERIKA
www.fischerkerrn.com

Fischer & Kerrn Ltd.
228 Park Avenue S, #300
New York, NY 10003
USA

sales@fischerkerrn.com
+1 917 963 8121

STORBRITANNIEN
www.fischerkerrn.co.uk

Fischer & Kerrn UK Ltd.
Aylesbury House
17-18 Aylesbury Street
London, EC1R 0DB
Storbritannien

sales@fischerkerrn.com
+44 20 3318 2676

OM FISCHER & KERRN
Fischer & Kerrn A/S udvikler softwareprodukter til Microsoft Outlook 
og Microsoft Exchange. Fischer & Kerrn A/S blev etableret i 1999 og 
siden 2004 har vores primære fokus været på vores booking software 
CONCIERGE BOOKING. Med mere end 500 organisationer verden over 
som benytter CONCIERGE BOOKING, er vi en førende leverandør af 
mødelokalebooking, skrivebordsbooking og gæsteregistrerings software. 

Vi har kontorer i København, New York og London. Vi har også et stort 
netværk af partnere, der er klar til at hjælpe vores kunder.


