
Tidligere blev Orions mødelokaler håndteret i standard Microsoft 
Outlook, mens de resterende ressourcer og services såsom forplej-
ning blev administreret gennem et separat system. Der var et stort 
ønske fra Orions side om at gøre processen omkring mødebooking 
nemmere på alle måder, og integrationen med Microsoft Outlook 
var et altafgørende krav i forhold til valg af nyt mødebookingsy-
stem. 

I Orions eksterne system blev gæsteregistrering og andre recepti-
onsfunktioner ligeledes varetaget. Orion var godt tilfredse med 
selve funktionaliteten i den del af systemet, så et nyt integreret 
system skulle have mindst samme funktionalitet for at leve op til 
deres krav. 

Et andet valgkriterie var, at kantinernes arbejdsgange skulle effek-
tiviseres, og det var et krav til den fremtidige løsning, at kantiner-
nes arbejdsbyrde blev nedbragt betydeligt. Inden indførelsen af 
CONCIERGE BOOKING var fakturering af forplejning og andre mø-
deservices en omstændelig proces. Ordrerne blev indtastet i kanti-
nens eget økonomisystem, der blev sendt en faktura til Orion, som 
skulle godkendes i Orions ERP-system. Til tider kunne fakturaer 
”cykle” rundt i forhold til godkendelse. Disse fakturaer kunne i prin-
cippet være helt ned til en kop kaffe til €1.

UDBYTTE/RESULTAT
Business Solution Manager Jukka Vattulainen og Service Manager 
Teppo Heikkila har begge været med i processen med at vælge 
CONCIERGE BOOKING som Orions bookingsystem. De er begge 
meget positive over for CONCIERGE BOOKING og de besparelser, 
indførelsen af systemet har medført. 

Valget af CONCIERGE BOOKING var i høj grad baseret på, at Orion 
ville simplificere processen omkring mødebooking og ønskede alt 
omkring mødelokalebooking, mødeforplejning og gæsteregistrering 
samlet i ét og samme system i Microsoft Outlook. Derfor var CON-
CIERGE BOOKINGs direkte integration med Microsoft Outlook 
altafgørende. Systemet har gjort det langt nemmere for medarbej-
derne, hvor de nu kan klare alt i ét system i stedet for at skulle booke 
mødelokale i Microsoft Outlook og herefter bestille forplejning i et 

Orion er Finlands største lægemiddelvirksomhed. Orions produkter sælges i mere end hundrede 
lande verden over, og virksomheden har egne salgsorganisationer i mere end 20 lande. Hos 
Orion arbejder omkring 3500 medarbejdere globalt, og 2700 af disse arbejder på 6 forskellige 
lokationer i Finland. Her har de ca. 200 mødelokale, der er mulige at booke igennem Microsoft 
Outlook og CONCIERGE BOOKING.

Efter Orion har implementeret CONCIERGE BOOKING
har medarbejderne især sparet tid på booking af mødelokaler. 

• 3.500 ansatte globalt
• 2.700 ansatte i Finland
• 200 bookbare lokaler i Finland
• 30 mødelokaleskærme på lokationer i FInland
• 6 kontorer i Finland
• Stort hovedsæde i Espoo i nærheden af Helsinki
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Vores kantiner brugte rigtig meget tid på at sende fakturaer 

til de forskellige interne afdelinger, som så skulle godkendes i 

vores økonomisystem. Der kunne være helt ned til en kop kaffe til 

€1 på en faktura. Med Concierge er hele processen meget mere 

enkel og automatisk.

Jukka Vattulainen
Business Solution Manager 

Orion

• 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

andet system. Det giver ifølge Business Solution Manager Jukka 
Vattulainen en besparelse på ca. 50 % i forhold til tidligere ved at booke 
gennem CONCIERGE BOOKING, hvilket ”bliver til en temmelig stor 
besparelse årligt”, som han udtrykker det.  

Orion håndterer også gæster gennem CONCIERGE BOOKING. Gæster 
kan blandt andet selv skrive sig ind og vælge vært, hvorefter systemet 
sender en sms og e-mail op til værten. Derudover kan medarbejderne 
også let forhåndsbooke deres gæster gennem Microsoft Outlook, 
samtidig med at de booker deres møde.

Orion anvender også Fischer & Kerrn-mødelokaleskærme ved ca. 30 af 
deres mødelokaler. Skærmene giver i følge Teppo Heikkila et godt 
overblik over, hvilke lokaler der er optaget, og det er let at lave en ad 
hoc-mødelokalebooking fra skærmen. En anden fordel er, at mødedelta-
gere hurtigt kan se, om det er det rigtige mødelokale, de går ind i. Orion 
er meget tilfreds med både funktionalitet på skærmene og ikke mindst 
det flotte og tidløse design. En af Orions lokationer står overfor en større 
renovation, hvor de tidligt i processen vil tænke placeringen af skær-
mene ind og få indfalset ledningerne, så skærmene fremstår endnu 
flottere og som en integreret del af indretningen.

Den største besparelse oplever Orion dog på faktureringen af forplej-
ning. Hvor der før i tiden var fakturaer, der blev ”kastet rundt” mellem 
afdelingerne, er processen nu blevet meget nemmere. Køkkenerne kan 
nu eksportere alle omkostningsfiler fra CONCIERGE BOOKING direkte 
over i deres ERP-system ved et enkelt klik. Denne automatisering er 
ifølge Teppo Heikkila den største forbedring. Manuelt papirarbejde er 
blevet erstattet af automatiske arbejdsgange, og resultatet er besparel-
ser i både arbejdstid og penge.

Jukka Vattulainen siger: ”Grunden til, at vi valgte CONCIERGE BOO-
KING, var, at det er integreret med Outlook, hvilket vi allerede brugte til 
mødebooking inden. Derudover havde vi en positiv fornemmelse af 
brugervenligheden. Vi oplevede en god og professional rådgivning i 
forbindelse med salg af CONCIERGE BOOKING hos Fischer & Kerrn.”
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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.


