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betyder alt i  
verden for os

Virksomheden
Den danske virksomhed All Logistics fragter kundernes varer frem til destinationen 
på landeveje, i luften, på havet og på skinner. Hovedkvarteret ligger i Fredericia, 
hvor der er fem ansatte. All Logistics samarbejder med fem vognmænd, 
hvorigennem de har 20 chauffører tilknyttet.  

 

Udfordringerne
”Det er vigtigt for vores kunder at vide præcis, hvornår varerne ankommer til 
bestemmelsesstedet. Det gælder ikke mindst, når kunden skal have fragtet varer 
af høj værdi, såsom værdifulde metaller eller VVS-artikler, hvor fragten nemt 
kan beløbe sig til fem millioner kr. per lastbil,” siger direktør Jakob Oldenborg 
Pedersen, All Logistics og fortsætter:

”Det koster både kunden og All Logistics mange penge, hvis varerne bliver 
forsinket. Eksempelvis beløber det sig til 6.000 kr. om dagen, når en lastbil er kørt 
forkert og kommer et døgn for sent. Desuden risikerer vi at miste kunden. Det 
oplevede vi engang, hvor chaufføren stod i Berlin, men havnede i Rour, fordi han 
havde byttet om på to postnumre.” 

 For at undgå lignende problemer brugte All Logistics mange penge på at 
kontakte chaufførerne over telefonen, så de kunne få at vide, hvor de befandt sig, 
og hvornår de kunne være fremme. Ofte var chaufførerne svære at få fat i, hvis 
de fx holdt pause – og det betød, at virksomheden ikke kunne yde den optimale 

service til kunderne.

Dansk virksomhed med 
stort vingefang 

Fem millioner i 
bagagerummet

Jakob Oldenborg Pedersen, Direktør, All Logistics
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Løsningen
All Logistics valgte at købe TomToms flådestyrings-værktøj WEBFLEET i januar 

2013 fra forhandleren Fleetmatech ApS. I lastbilerne har de installeret TomToms 

nye GPS-enheder TomTom PRO 9150 TRUCK, som har en 5" skærm, der gør det 

endnu nemmere at navigere på grund af de tydelige visuelle, specieldesignede 

instruktioner til lastbiler.

”Løsningen har allerede givet overskud, da investeringen i WEBFLEET bliver 

dækket af de besparelser, vi har fået på færre brugte arbejdstimer og lavere 

udgifter til mobil-opkald, sms’er og fejlkørsler,” siger Jakob Oldenborg Pedersen, 

All Logistics og fortsætter:

”Nu kan vi oplyse det præcise leveringstidspunkt til kunden, og vise at vi har fuld 

kontrol over transporten. Samtidig behøver de ansatte i administrationen og 

chaufførerne ikke at bruge tid på at ringe til hinanden,” forklarer Jakob Oldenborg 

Pedersen, All Logistics.

All Logistics bruger også WEBFLEET til at have et vågent øje på chaufførernes 

køre- og hviletid.

”Vi har styr på deres køre- og hviletid. Da markedet er hårdt, er det vigtigt at 

udnytte tiden til sidste sekund. Om en levering tager én eller fem timer betyder alt 

i verden for os,” siger Jakob Oldenborg Pedersen, All Logistics. 

”Chaufførerne er ekstremt glade for de nye GPS’er, fordi de har lettere ved at 

planlægge deres dag. De har et godt overblik over, hvor de skal hen bagefter, 

og de ved, at administrationen hjælper dem med at holde styr på tid og pauser. 

Flere chauffører konkurrerer endda om, hvem der er bedst til at finde smutveje på 

GPS’en og komme hurtigst fra A til Z – selvfølgelig uden at bryde loven,” smiler 

Jakob Oldenborg Pedersen, All Logistics. 

Chaufførerne er også glade for, at de nu bruger langt mindre tid på at holde i 

køer. GPS’en kan vise, hvor en eventuel kø starter og hjælpe dem til vælge en 

alternativ rute. 

Nye initiativer i fremtiden
”Vi har prøvet flere forskellige navigations-løsninger fra forskellige producenter 

og har valgt TomTom, fordi deres løsninger tilfører virksomheden den største 

værdi. TomTom er i min verden langt den bedste løsning. Vi er nu altid online og 

navigationen er helt præcis,” siger direktør Jakob Oldenborg Pedersen, All Logistics.

Vi har tjent løsningen 
ind – og mere til

Glade chauffører
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