
Lotus
IBM Software Luftfartssektoren 

Fagforeningen for det danske kabinepersonale drives af  månedlige 
bidrag, som automatisk trækkes fra lønnen fra godt 1.500 medarbejdere, 
som er ansat i Scandinavian Airlines i Danmark. Medlemskontingentet 
er baseret på det individuelle medlemskab, så fuldtidsansatte betaler 
mere end deltidsansatte. CAU er ansvarlig for at kontrollere, at hver 
medarbejder får trukket det korrekte beløb fra lønnen hver måned.

Tidligere benyttede CAU Microsoft Outlook og Exchange til 
e-mail- og kalenderfunktion og Microsoft Excel til at holde styr 
på alle medlemsdata. “Vi havde mange problemer med det gamle 
system”, fortæller Søren Johansen, der er kabinemedarbejder i SAS 
og bestyrelsesmedlem i CAU. “Det var tidskrævende at integrere 
oplysninger, når vi skulle masse-udsende e-mails til alle medlemmer, 
der var registreret i Excel. Masseforsendelse var også problematisk med 
vores gamle e-mail-server. Den gik ca. ned hver anden måned, hvilket 
betød, at vi mistede en arbejdsdag, mens vi ventede på en IT-tekniker, 
som skulle komme  og reparere den”.

CAU har kun tre fuldtidsmedarbejdere, mens resten af medarbejderne 
også arbejder deltids som kabinepersonale. “De fleste af os arbejder 
halvdelen af tiden for CAU og halvdelen for SAS. Derfor er vi ofte 
væk fra kontoret”, forklarer Søren Johansen. “Med det gamle system 
var det ekstremt svært at besvare e-mails når vi var væk, hvilket gik ud 
over produktiviteten. Der var ingen mobil funktionalitet, og webmail-
brugergrænsefladen var ikke særlig brugervenlig”.

CAU ønskede at effektivisere sine forretningsprocesser – både på og 
uden for kontoret. For at opnå dette var virksomheden nødt til at 
konsolidere sine to inkompatible, ældre systemer til en driftsikker, 
brugervenlig platform, som kombinerede funktioner som e-mail, 
kalender og dokumentstyring.

Stærk løsning
CAU indgik et samarbejde med IBM Advanced Business Partner 
Teamsoft om at implementere en løsning. “CAU valgte vores 
dokumentstyringssoftware TeamCase, som er baseret på Lotus Notes® 
og Domino, fortæller Johannes Madsen, der er seniorkonsulent 
hos Teamsoft. “TeamCase bliver brugt til at journalisere alle typer 
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Oversigt
Udfordring
Fagforeningen for det danske 
kabinepersonale (CAU) er ansvarlig for 
den faglige organisering af medarbejdere 
i den danske afdeling af Scandinavian 
Airlines (SAS). Fagforeningen drives 
af månedlige bidrag  fra de 1.500 
medlemmers løn, som CAU hver måned 
skal kontrollere. CAU’s gamle e-mail- og 
dokumentstyringsløsning kæmpede 
imidlertid med at klare arbejdsbyrden. Da 
mange af fagforeningens medarbejdere 
arbejder  deltids som kabinepersonale, 
havde CAU desuden behov for en løsning 
med indbygget mobil support.

Løsning
CAU indgik et samarbejde med IBM 
Advanced Business Partner, Teamsoft, 
som skulle konsolidere den eksisterende 
Microsoft® Outlook, Excel og 
Exchangesoftware til en mere driftsikker 
IBM® Lotus® Domino®-baseret 
dokumentstyringsplatform – TeamCase 
– som nu anvendes til at arkivere alle 
virksomhedens journaler. Et specialmodul,  
udviklet af Teamsoft, beregner de 
månedlige medlemskontingenter, og 
Lotus Traveler- og iNotes®-applikationer 
sørger for mobil funktionalitet.
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af dokumenter – f.eks. e-mails, Office-dokumenter og indscannede 
dokumenter som samles i en fælles hierarkisk sagsstruktur. Til CAU 
udviklede vi også et specialmodul, der håndterer den månedlige 
beregning af medlemskonningenter”.

Løsningen blev implementeret i løbet af tre uger i sommerperioden, 
hvor behovet for CAU’s system var lavt. I løbet af dette tidsrum, 
blev alle CAU’s papirjournaler indscannet i TeamCase. “Jeg var en 
smule nervøs for opstarten af IT-projektet, da jeg ved at positive 
forventninger ofte resulterer i projekter, som tager længere tid og 
bliver dyrere end planlagt, fortæller Søren Johansen. “Samarbejdet med 
Teamsoft lagde en dæmper på alle bekymringer, og alt kørte helt efter 
planen”.

“Vi brugte TeamCase parallelt med Microsoft Outlook i et stykke tid”, 
fortæller Søren Johansen. “Dette betød imidlertid, at vi betalte for to 
separate softwarelicenser, mens vi allerede havde et produkt, der kunne 
levere en e-mail-løsning. Vi spurgte Teamsoft på vores fælles årlige 
statusmøde, om der var en måde at klare dette på, og de hjalp os med at 
flytte alt over på Lotus Notes. 

“I dag bruger vi kun de oprindelige 15 Lotus Notes Express-licenser,  
vi købte i begyndelsen af TeamCase-implementeringen, og vi har ikke 
set os tilbage siden. Outlook og Lotus har begge en brugergrænseflade, 
der minder om hinanden, så det var ikke svært at gå fra det ene til det 
andet”. 

Da CAU skiftede e-mail-server til Lotus Domino, fik de også en 
præsentation af Lotus Traveler og iNotes fra Teamsoft. “Vi var meget 
imponerede over funktionaliteten, i de nye Lotus-moduler”, fortæller 
Søren Johansen. “Med den samlede løsning kan vi nu besvare e-mails 
på alle tidspunkter, uanset hvor i verden vi befinder os”.

CAU var yderst tilfreds med Teamsofts  projektstyring, både 
før og efter implementeringen. “Teamsoft udarbejdede nogle 
instruktionsmanualer, og  en IT-konsulent kom ud og viste os, 
hvordan softwaren skulle bruges”, fortæller Søren Johansen. “De 
sad også klar ved telefonen, når vi havde behov for at finjustere 
systemkonfigurationen. 

“Alt i alt var vi meget imponerede over Teamsoft. Selvom de ikke 
vedligeholder vores nye it-platform, satte de os i forbindelse med 
en meget pålidelig IT-supporttekniker, som vi nu har ansat på 
freelancebasis.

Store fordele
CAU høster nu fordelene ved sin IBM Lotus-baserede løsning fra 
Teamsoft. “Efter vi har fået TeamCase, har vi fuldstændig elimineret 
vores papirbaserede processer ”, fortæller Søren Johansen. “Ud over at 
spare 10 kvadratmeter gulvplads sparer vi også penge på udskrifter. Da 
vi er en meget lille virksomhed, betyder reduktionen af vores lagerplads 
særlig meget for os”.

Fordele
•	 Alle papirbaserede procedurer er 

elimineret, hvilket har reduceret 
CAU’s behov for lagerplads med 10 
kvadratmeter.

•	 Med TeamCase tager beregningen af 
medlemsgebyrer nu timer – ikke dage.

•	 Lotus Traveler og iNotes giver 
medarbejderne i CAU adgang til e-mail, 
også når de er langt fra kontoret.
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Ved at have dokumenterne i TeamCase opnår virksomheden andre 
fordele fx at journalerne kan åbnes overalt i verdenuanset tidspunkt, og 
at de ikke kan fejlarkiveres eller beskadiges på samme måde som fysiske 
kopier. 

“Efter vi har konsolideret vores dataindtastningsproces, har vi reduceret 
vores kontoradministrationsbyrde væsentligt”, fortsætter Søren 
Johansen. “Vi har beregnet, at vi i alt har frigjort vores medarbejdere 
fra 18 timers administrationsarbejde pr. uge”.

Tilsvarende er proceduren med at kontrollere, om 
medlemmerne er blevet faktureret det korrekte beløb for deres 
medlemskabskontingenter, nu blevet strømlinet og tager kun timer i 
stedet for tre dage hver måned.

I dag bruger medarbejderne i CAU IBM Lotus Notes Traveler på deres 
iPads og iPhones og har desuden adgang til et Lotuswebmail-system 
med mange flere funktioner end den tidligere løsning. 

“Da vi alle bruger samme softwareplatform til at kommunikere, 
arbejder vi langt mere effektivt, end vi kunne med det gamle system”, 
fortæller Søren Johansen. “Takket være vores forbedrede webmail-
brugergrænseflade og Lotus Traveler-programmet kan vi svare på 
virksomheds-e-mails i hele verden – hvilket især er praktisk, da de fleste 
af os arbejder som kabinepersonale”.

Idet e-mail- og dokumentstyring nu foregår på samme Lotus-
platform, lagrer TeamCase også en komplet historik over alle e-mail-
transaktioner for hvert fagforeningsmedlem, hvilket gør det nemmere 
at holde styr på ændringer i medlemmernes status.

Ifølge Søren Johansen, er det bedste ved den nye software imidlertid, 
at den er pålidelig. “TeamCase åbnes meget hurtigt og er ekstrem 
pålidelig”, konkluderer han. “Det gamle system gik ned hver anden 
måned og kæmpede ofte med masse-e-mails til alle vores medlemmer, 
men det nye system har en perfekt driftsrekord på seks måneder”.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om IBM-software, kan du kontakte din IBM-
salgsrepræsentant eller besøge: ibm.com/lotus

Hvis du vil vide mere om produkter, tjenester og løsninger fra 
Teamsoft, kan du besøge: www.teamsoft.dk

“Takket være den 
forbedrede webmail-
brugergrænseflade og 
Lotus Traveler kan 
vi besvare e-mails, 
uanset hvor i verden 
vi befinder os – hvilket 
især er praktisk, da de 
fleste af os arbejder som 
kabinepersonale.”

— Søren Johansen, SAS-kabinemedarbejder 
og CAU-bestyrelsesmedlem
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•	 IBM® Lotus® Domino® 
•	 IBM Lotus Traveler
•	 IBM Lotus iNotes ®
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