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Logistics Trading Services til House Doctor
Udfordring
House Doctor har siden selskabet blev stiftet i 2001 gennemgået en enorm vækst.
Med flere brands og flere kollektioner om året, er House Doctor udover høj kvalitet,
kendt for at slutkunderne kan opleve alle de spændende produkter hos forhandlerne umiddelbart efter lancering.
Produktionen foregår fortrinsvis i lande udenfor EU, og en del varer afsættes ligeledes til lande udenfor EU. Med et sortiment på over 3.600 varenumre er det et krav,
at toldbehandling foregår korrekt, fleksibelt og hurtigt.
Omkostninger til ekstern håndtering af toldprocesser var betydelige, og man forventede fortsat vækst og udvidelse af varesortiment.
Man ønskede derfor at insource
toldprocessen ved at investere i en
IT- løsning, der kunne understøtte
toldbehandlingen og følge med
udviklingen for at:

. Reducere omkostninger til toldbehandling
. Sikre korrekt tarifering af varer,

samt bibeholde viden om tarifering i virksomheden

. Undgå dobbeltfortoldning ved
reeksport til lande uden for EU

Lector
Ordrupvej 101
2920 Charlottenlund
Tel 44 50 21 50
info@lector.dk
www.lector.dk

”Lector er en værdifuld partner
for os. Anvendelsen af LTS og
den sparring vi får omkring toldbehandling, gør det lettere for
os at fortolde vores varer ved
import og re-eksport”.

Flemming Munck Nielsen
Logistikchef
House Doctor
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Løsning
Med Logistics Trading Services (LTS) har House Doctor fået en cloudbaseret
standardløsning til håndtering af toldprocesser i forbindelse med ind- og udførsel
af varer, samt anvendelse af toldoplag.
Løsningen understøtter hele processen, fra import fra lande udenfor EU, toldoplagsregnskab, og til salg til lande indenfor eller udenfor EU.
House Doctors løsning er integreret til deres Microsoft Dynamics C5 ERP- system,
som leverer de datasæt LTS benytter til automatisering af told-processen.
Serviceaftalen indeholder oprettelse og vedligeholdelse af valutakurser, oprettelse
og vedligeholdelse af tarifkoder i systemet.

Udbytte

. Markante besparelser på udgifter
til toldhåndtering og forbedret
likviditet

. Korrekt håndtering af toldoplag

samt transitvarer, herunder overblik over toldskyld og kautionsforpligtelser

. Toldfrit salg af varer til kunder uden
for EU
. Fuld sporbarhed og historik på alle
varer
. Reduktion af fejlkilder og hurtigere
fejlafhjælpning

Lector
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“Vi sparer tid, får optimeret datakvalitet i vores ERP-system på
vores mange forskellige produkter, og har desuden opnået en
betydelig besparelse, ved at
nedbringe den tid vi bruger på
toldbehandling pr. forsendelse
til et minimum. Samtidig sikrer
vi anvendelse af korrekte toldkoder, fordi vi nu kan levere et
bedre datagrundlag til SKAT.”

Flemming Munck Nielsen
Logistikchef
House Doctor

House Doctor er en familiedrevet interiørvirksomhed, som er grundlagt i 2001
og med hovedkontor i Ikast.
House Doctors produkter består af møbler, opbevaringsløsninger og brugskunst.
Design foregår in-house, og til produktionen håndplukkes de bedste leverandører
fra hele verden.
Salgskanalen er et stadigt voksende forhandlernetværk, som p.t. udgør mere end
5000 forhandlere over det meste af verden.

