Samsonite ondersteunt
nieuw businessmodel
met APEX
Een project voor luchtvaartmaatschappij SAS leverde
Samsonite een compleet nieuwe business op. In nauwe
samenwerking met iAdvise ontwikkelde het bedrijf de
toepassing Bagsupport, een applicatie in Oracle APEX.
Iedereen wint met Bagsupport: de luchtvaartmaatschappij
verlaagt de kostprijs van beschadigde bagage, de klanten
krijgen meer service en Samsonite heeft er een extra
verkoopkanaal bij.
Samsonite is wereldleider in de markt
van de reiskoffers. Het bedrijf ging in
1910 van start in de Amerikaanse stad
Denver. Vandaag is het een wereldwijde
speler met vijftienduizend medewerkers.
Samsonite heeft productievestigingen in
Oudenaarde, Hongarije en India.
De onderneming is vermaard als een
innovatieve speler en een belangrijke
trendsetter in de sector. Zo is Samsonite
onder meer bekend voor de ontwikkeling van ‘woven polypropylene technology, een materiaal dat een revolutie
betekende voor de productie van reiskoffers. In Europa verdeelt Samsonite
zijn producten rechtstreeks in negentien
landen. Daarnaast zijn er negenentachtig
distributeurs en 8538 verkooppunten,
via eigen winkels, retailers en een
webshop. Op het vlak van IT werkt Sams-

onite wereldwijd met SAP. Daarnaast zijn
er heel wat randapplicaties in gebruik,
met onder meer heel wat toepassingen
in Oracle APEX.

Nieuwe
bagageservice
“Vanuit Scandinavië kwam de vraag om
een project op te starten met luchtvaartmaatschappij SAS”, vertelt Jouric
Van Veerdeghem, Business Objects
Global Team Lead bij Samsonite. “Onder
de naam Bagsupport behandelen we
alle dossiers rond beschadigde reiskoffers bij SAS in Denemarken, Zweden en

Noorwegen. Daarnaast kregen we ook
de opdracht om in die landen de hele
crew van SAS van een kofferset te voorzien.” Wanneer een reiziger schade aan
zijn bagage vaststelt op een vlucht van
SAS in één van de genoemde landen,
dan neemt Samsonite het hele achterliggende proces over. “De klant kan
aangifte doen in de luchthaven. In acht
luchthavens is een voorraad Samsonite-koffers aanwezig en kan de klant de
beschadigde koffer onmiddellijk inruilen
voor een nieuwe Samsonite.”

“Voor de
ontwikkeling van
Bagsupport lag
de nadruk op
gebruiksgemak,
flexibiliteit en
snelheid. Gezien
onze eerdere
ervaring lag het
voor de hand om
opnieuw voor de
combinatie van
iAdvise en Oracle
APEX te kiezen.”

In andere luchthavens kan de reiziger
aangifte doen bij de desk van SAS of
online. In dat geval neemt het contactcenter van Bagsupport – gevestigd in
de Zweedse vestiging van Samsonite –
verder contact met de reiziger. “Afhankelijk van de schade stelt het contactcenter
een passende oplossing voor”, legt
Jouric Van Veerdeghem uit. “Soms krijgt
de reiziger een nieuwe koffer of een
waardebon voor onze boetieks of online
shop, soms stellen we een herstelling
voor.” Daarnaast heeft Samsonite de hele
Scandinavische crew van SAS voorzien
van een kofferset. Afhankelijk van hun
profiel krijgen ze een set aangeboden
met twee tot vijf koffers.
De medewerkers kunnen hun set
ophalen in één van de Samsoniteboetieks, zowel in de luchthavens als
daarbuiten.”

Jouric Van Veerdeghem
Business Objects Global Team

Thuis in alle
processen
Achter de service die Samsonite aan SAS
via Bagsupport aanbiedt, zit een toepassing die met diverse bedrijfssystemen
communiceert.
Centraal staat WorldTracer, de airlinesoftware waarmee SAS de claims
registreert. Verder gaat het onder meer
om de webshop van Samsonite, waar
klanten terecht kunnen met hun waardebonnen en die op Salesforce.com
het Demandware SalesForceCommerceCloud platform draait. Wanneer een
crewlid zijn of haar kofferset oppikt, laat
Bagsupport dat weten aan verifieren tov.
het HR-systeem van SAS.
“De voorbeelden geven aan dat we nood
hadden aan een backofficetoepassing
die in alle processen thuis is”, zegt Jouric
Van Veerdeghem. “De medewerkers in
het contactcenter moeten de claims
kunnen opvolgen op hun desktops.

De medewerkers van de boetieks
moeten claims kunnen behandelen op
een tablet. De luchthavens die over een
voorraad koffers beschikken moeten de
uitgifte van koffers kunnen registreren.
En dan is er nog de publieke website
waar reizigers een dossier kunnen
openen.”

Vijf maanden
Alle stromen komen samen in het
centrale SAP-systeem van Samsonite. De
operationele rapportering gebeurt via
SAP Business Objects, met data uit het
SAP Business Warehouse en de database
van Bagsupport. De eigenlijke rapporten
koppelt Samsonite terug naar WorldTracer bij SAS. “Omdat we op heel korte
termijn een oplossing voor Bagsupport
moesten uitwerken, hebben we gekozen
voor maatwerk in Oracle APEX.
De voorbije jaren hebben we heel wat
ervaring opgebouwd met de ontwikkeling van kleinere toepassingen in APEX.

magnistereden
ducietvoor
molupq u ehechte
l a m cuDat
s e awas
rch it
In die
Ga.
Nem
context
alis placi
hebben
sendewe een
voldoende
het
voluptae
dolorer
lendis quam,
relatie
opgebouwd
sed minullat
met iAdvise.
quatet et aliquas
necabor
bedrijf
om detatem
oplossing
verder
uit te
sitatur
saecte odi
aut officipsam
et landaec
q u a m , gezegd,
Anders
u te a toen
n o n swe
e- beslisten
om diepen
en aanovitis
andere
luchtvaartmaataliquiae
voluptiataquevan
rerumschappijen
quunti autaanconesti
dipsam re atamet
Bagsupport
velitde
harci
combinatie
te bieden.
“We zijn
klaar
ture, sitversie
mo berciumquam
volecer
ferupie
om nisquia
met Bagsupport
2 te starten”,
bea voluptati
APEX
en iAdvise seditatur
te ondersteunen,
wisten
prereperissi
tempore
cum zeg
invelJouric
enim-Vanque
moluptio
we
waaraan
dolupta
we begonnen
dolupta alique
en watrewe
Veerdeghem.
“Ook
daarperumkoos
re reptia
provide
pellam
hitias samen
aut voluptumquatecate
mochten
verwachten.”
sitis et
Samsonite
voor
werken we
opnieuw
met
tatius net
eumbinnen
andio
sequunt, aut aliqui
iAdvise.”
beaqui
Het project
pastrem
perfect
faceratatem
voor
een agilearchillorum
ontwikkelingstraject.
quam
ut parumquam,
odi
vendis ut maxim
quaes van
veligentore
Dankzij
de nauwe
ped quia
samenwerking
de evolutie
Samsonite.
Het bedrijf
ullent laciaecus
volorro
volupti bustis
slaagden
Samsonite
sa dolliquas
en iAdvise
voluptios
erin de
vel earum
vindt zichzelf
la qui opnieuw
uit als full-service
dolum
et qui doluptur
niandun
quodi conestem
applicatie
binnenfugia
de vijf
nos
maanden
opdanderat.
te leverancier voor
luchtvaartmaatschapblamnieuwe
si te
poreribusdam
nat eumNa
leveren.
fuga.
eenNemquis
jaar volgdeFicatem
een kleine
pijen en boortmodi
zo eenundi
compleet
iusoptimaliporerio. Ut
eiumque
quuntur?
markt
aan.
voluptateom
upgrade
nobistiis
de applicatie
ut qui te
omnisi
doluptisque
aliquoende
seren
nogplam
beteret
af te
aut
stemmen
op de voluptatur?
Ook voor deCaturi
airlines
levertodignam
het een
erio
berions
mo volorum
werkwijze
van SAS.
ipidebis a M a xi m i nve rit
nieuwe
i u r asituatie
ut quo
op.
“Voor
allesequiam,
wat te
que claims
audiciisrond
estebeschanectur
comnihil is eumque eatur, molorem vendem
qui met
maken heeft
ut de
autem
si debitisoresero
cone volupit re optatin berum quatemp
digde
bagage,ad
heeft
luchtvaartmaatsedipartner”,
di tem besluit
quas eaquas
evenita
conseque ate occatem desedi ut voluptus
schappij
nog één
Jouric
c o m n i s a u tVan
a vVeerdeghem.
o l o r e molorendem. Nam qui
faccum facessit hillat.
volupicae volola commos
Us quam quas delestio nonsent ratum
“Ze vere
kan door
die rationalisering
een
rest, conem
reniendis
num
dolorum
lamuscirealiseren,
e
l eeerste
s a ujaar
tem
e t bleek
besparing
krijgt een
duidelijk
Nav edat
bij SAS
Samsovere qui iditenrem
erumqui
mporuptatur
re nonseni
exerumqui
apis moloop de activiteiten
betere
grip
nite met Bagsupport
over een
rendabel zicht
repedi
officiet
eost
riaes
id et, occum
remol- enesciam ex et
opexcepudi
de kosten, en
biedt
tegelijk
eenfugitat
extra
bedrijfsmodel
te beschikken.
idest, autemollo offic
re delab
lent officti onsequae autem quam facerspe
service aan
klant.”
volor sequi ut ut que viti doluptatia aliquam qui tota di odi tes quatur si
officil mosam, simusdae sum eicid qui doluptate deria verspiet, officat
none veles sunt rem. Ut ommo volorpos si unt iusaper upiciis debitam,
ommolut officae dolore, int ommolut voleseque toriae nemodit ionseque
nonesci tionsed quatectia
dolorehenim doluptae
sum remporerum rem
essimint aut abo. Xeresed
ea vellaudis modis quis
ipicide prae. Ita dolorestiur? Sundemo molore
molestibus.
Accus. Conestis si dolorep
eritatia doluptas ipsam et
mi, a velitium non restionsed estem erera sum
qui ut vellentur? Quiandia
sequo et eos sum res
excepeles maximi, vidignisit, offici iminciet ut

Nieuw model

Nem alis placi
sed minullat quam, ute a nonsedipsam re ata velit
harci bea voluptati seditatur moluptio dolupta dolupta
tumquatecate sitis et faceratatem archillorum veligentore
ped quia volupti bustis sa dolliquas quodi

sendelendis
quam

“Ficatem poreriAntwerpen
busdam ius porerio. Ut
Veldkant 33b
eiumque doluptisque
2550
Kontich
sed minullat quam, ute a nonsedipsam
België
voluptatur?”
re ata velit harci bea voluptati seditatur
moluptio dolupta dolupta tumquateMaximinverit iur aut molorem vendem
cate sitis et faceratatem archillorum
Breda
veligentore ped quia volupti bustis sa qui berum quatemp oresero desedi ut
Neerloopweg
36 evenita comnis auta volore
dolliquas quodi conestem fugia nos
nat voluptus
4814 RS nonsent
Breda
ratum vere la num dolorum
eum fuga. Nemquis voluptate nobistiis
Nederland
ut qui aliquo de plam et aut mo volorum lamusci mporuptatur re nonseni enesipidebis a comnihil is eumque eatur, ciam ex et excepudi autem quam facone volupit re optatin conseque
ate cerspe re doluptatia aliquam qui sum
Amsterdam
eicid qui doluptate ommo volorpos si
occatem faccum facessit hillat.
Evert
van
Beekstraat
ommolut voleseque magniste
Us quam quas delestio eveles autem et unt int1-76
CL Schiphol
duciet moluptatem voluptae dolorer
exerumqui apis moloriaes id et, 1118
occum
Nederland
ovitis sitatur saecte odi conesti aliquiae
remollent officti onsequae volor sequi
ut ut que viti officil mosam, simusdae volupture, sit mo berciumquam que
none veles sunt rem. Ut ommolut prereperissi tempore pellam hitias aut
voluptatius
officae dolore, que lam +32
cus earchit
(0)3 451
93 28net rem eum andio quam ut
quatet et aliquas necabor aut officipsam parumquam, odi ullent laciaecus volor+31 (0)76 711 54 00
et landaec tiataque rerum quunti aut ro dolum et qui doluptur modi undi
info@iadvise.eu
volecer ferupie nisquia alique
re cum blam si te quuntur?
invel enimperum re reptia provide Caturi omnisi odignam quo erio berions
sequunt, aut aliqui beaqui vendis ut equiam, que audiciis este nectur ad ut
maxim quaes voluptios vel earum la qui autem si debitissedi di tem quas eaquas
molorendem. Nam qui commos voluniandun danderat.
picae volorest, conem reniendis vere
qui idit rem erumqui repedi officiet eost

