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Som verdens førende arbejdsmarkedseksperter sætter ManpowerGroup hver 
dag mere end 600.000 mennesker i forbindelse med betydningsfuldt arbejde, 
og sørger for rekruttering og bemandingsløsninger for mere end 400.000 

kunder verden over. 

Udfordringen

Da Jennifer Zimmerman accepterede rollen som Travel Manager på fuld 
tid hos ManpowerGroup, blev hun stillet den udfordring at reducere deres 
omkostninger med 2 procent. Hun så store muligheder for besparelser ved at 
begrænse gebyrerne fra det eksisterende erhvervsrejsebureau, eftersom selv 
små forespørgsler, som for eksempel at bede om en rapport indeholdende de 
rejsendes profildata, resulterede i ekstra gebyrer. Hun havde brug for direkte 
indsigt i, hvor hendes rejsebudget forsvandt hen, og bureauets teknologi kunne 
ikke klare opgaven. Det eksisterende erhvervsrejsebureau var 24-48 timer om 
at skaffe hende det indblik, hun havde brug for. Til sidst efterspurgte hun et 
system med indbygget kontrol over virksomhedens rejsepolitik, så hun kunne 
øge mængden af onlinebookinger fra de beskedne 68 procent, de havde, til et 
tal mellem 80 og 85 procent. 
Hun og hendes kollegaer besluttede sig for, at det, de havde brug for, var 
en ny leverandør af erhvervsrejser. Sammen med andre beslutningstagere 
hos ManpowerGroup, besluttede Jennifer, at den nye leverandør skulle være 
Egencia. 

Change Management 

Eftersom hun var ny inden for travel management, stolede Jennifer på Egencias 
hjælp og ekspertise, når det kom til at hjælpe virksomheden med at tage 
springet fra deres gamle rejseadministrationsproces til det nye system. Hun 
havde mange spørgsmål, og var derfor glad for at hun med det samme kunne 
få svar på disse. Både hendes Account Manager og Implementation Manager 
hos Egencia gjorde alt, hvad de kunne, for at sikre en glidende overgang 
mellem systemerne. Slutresultatet var, at ManpowerGroup lancerede deres nye 
bookingsystem til tiden i Nordamerika i implementeringens 1. fase, og i Canada 
i 2. fase. Storbritannien og andre europæiske lande, såsom Belgien, Finland, 
Frankrig, Italien, Holland, Norge og Sverige fulgte snart trop. Den anden 
forandring, der blev foretaget for ManpowerGroups rejsende, var introduktionen 

ManpowerGroup reducerer gebyrer, får overblik over rejseudgifter 
og opnår bedre rejserådgivning med Egencia 

Vores ansatte er begejstrede 
over rejsekonsulenterne. I 
dag skrev en af chefernes 

assistenter i en e-mail: 

“Jane gjorde alt, hvad hun 
kunne, for at kontakte 

flyselskabet og få billetterne 
ændret uden ekstra gebyrer, 
efter at billetprisen tidligere 
i dag steg fra de forventede 

1600,- til 4160,-.” 

Det ville ikke være sket hos 
vores gamle udbyder. 

Jennifer Zimmerman Rejse- 
og Indkøbschef 
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ManpowerGroup reducerer gebyrer, får overblik over rejseudgifter 
og opnår bedre rejserådgivning med Egencia 

Jeg er rigtig glad 
for rapporterne og 

betjeningspanelet. Jeg kan 
hurtigt se mine bestillinger, 

min rejsepolitik og mit 
forbrug. Før Egencia var jeg 
nødt til at bede nogen om at 
generere en rapport, og det 
tog 24 til 48 timer. Nu kan 

jeg trykke på en knap, og så 
dukker den op på skærmen. 
Og hvis jeg ikke kan finde 
ud af det, så sender jeg 

en e-mail og får hjælp fra 
min Account Manager hos 

Egencia. 

Jennifer Zimmerman Rejse- 
og Indkøbschef 

• En del af Expedia, Inc.
verdens førende
rejseleverandør

• Femtestørste erhvervs-
rejsebureau i verden

• Bookinger for mere end
25 millioner kroner om
året

• Servicerer mere end
4 millioner erhvervs-
rejsende hos 10.000
virksomheder i næsten
60 forskellige lande

Om Egencia

af kontrol med firmaets rejsepolitik. 
Selvom virksomheden ikke tvinger 
sin politik igennem, søger de at sikre 
overholdelse ved at oplyse de ansatte 
om rejsepolitikken og give dem 
muligheden for at træffe det rigtige 
valg. Overholdelse af rejsepolitikken 
var et nøgleområde for besparelser, 
og Jennifer var begejstret for at 
Egencias værktøj kunne hjælpe 
hende med at nå sine mål på det 
område.
Egencias rapporter hjælper 
Jennifer med at føre kontrol med 
sin rejsepolitik. I rapporten kan hun 
se, hvem der overholder politikken 
og hvem der ikke gør, og hvilke 
besparelser der kunne have været 
opnået ved at holde sig inden for 
retningslinjerne. Når hun opdager, at 
en af hendes rejsende har reserveret 
uden for retningslinjerne, sender hun 
dem først en e-mail, for at spørge, 
hvorfor det er sket, og om de vil 
gøre det anderledes i fremtiden. 
For at illustrere sin pointe plejer hun 
at gøre opmærksom på de ekstra 
omkostninger, der er forbundet med 
afvigelsen. Hvis det sker for anden 
eller tredje gang, sender Jennifer 
en e-mail til medarbejderens chef 
med info om, at overtrædelsen af 
retningslinjerne påvirker budgettet 
med X antal kroner. Hun beder også 
om hjælp til at sikre, at adfærden 
ændres fremadrettet. Det er ofte alt, 
hvad der skal til, for at sikre fremtidig 
overholdelse af rejsepolitikken.

Overblik over udgifter

Egencias værktøj giver 
ManpowerGroup et større overblik, 
ikke bare gennem betjeningspanelet 
og on-demand rapporter, men også 
gennem Rejsende uden profiler- og 
Rejsegruppe-funktioner. Jennifer 
bruger Rejsende uden profiler-

funktionen til rekrutter, som rejser i 
forbindelse med jobinterviews. Det 
giver hende lov til at oprette ti eller 
tyve personer i systemet, og effektivt 
organisere deres informationer på ét 
sted, hvor man let kan få adgang til det. 

Når konsulenter fra ManpowerGroup 
rejser, bruger hun Rejsegruppe-
funktionen. Hun opretter en gruppe, 
og tilføjer alle konsulenter, som 
er associerede med den gruppe, 
til filen. Jennifer kan godt lide, at 
rejsepolitikken er fastlagt på forhånd, 
sammen med betalingskort, hvem der 
får hvilke notifikationer, og hvorvidt hun 
betaler for hotel eller flybilletter eller 
begge dele. 

Større overblik over hvor folk hører til, 
og hvad de foretager sig, har gjort det 
lettere at fakturere kunder. Før var de 
rejsende associeret med bestemte 
grupper og det var svært at holde 
styr på, hvilken kunde de rejste for, 
og bestemme hvorvidt virksomheden 
overhovedet burde betale for deres 
rejse. Før i tiden hændte det, at 
kunder blev godtgjort for rejser, de 
overhovedet ikke havde betalt for. 
Det ophørte med introduktionen af 
Egencias bookingplatform. 
Bedre kundeservice

Hos deres tidligere 
erhvervsrejsebureau, havde 
ManpowerGroup to rejsekonsulenter 
siddende hos ManpowerGroup. Da 
de begyndte at samarbejde med 
Egencia, skiftede de over til at have én 
dedikeret rejsekonsulent, som tager sig 
af ledelsens rejser, og et fast tilknyttet 
team hos Egencia, som assisterer 
øvrige rejsende, når der er behov for 
det. 

I begyndelsen var de rejsende 
skeptiske over denne ændring. Men 
så snart de begyndte at ringe til 
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• 3.100 kontorer i 80 lande
verden over

• Over 65 års global
erfaring med
arbejdsmarkedet

• Finder, administrerer og
udvikler talent gennem
en omfangsrig palette af
brands – ManpowerGroup
Solutions, Experis,
Manpower and Right
Management

• Udnævnt til en af
Verdens Mest Etiske
Virksomheder for
femte år i træk og
en af Fortunes Mest
Beundringsværdige
Virksomheder

ManpowerGroup

Kontakt os

denmark@egencia.com

+45 70 70 80 00

ManpowerGroup reducerer gebyrer, får overblik over rejseudgifter 
og opnår bedre rejserådgivning med Egencia 

rejsekonsulenterne, og oplevede 
at deres opkald blev besvaret 
øjeblikkeligt og kompetent, så blev de 
helt fortrolige med den nye situation. 
Dette gjaldt både de oplevelser, som 
rejsende havde med konsulenterne 
fra Egencias team af rejsekonsulenter 
og den dedikerede konsulent, som 
tager sig af rejsearrangementerne for 
ManpowerGroups fyrre til femogfyrre 
VIP-rejsende og deres assistenter. 

Udfordringen 

• Afskaffe ekstra gebyrer fra det
eksisterende bureau

• Introducere rejsende for kontrol
med rejsepolitik

• Opnå overblik over rejseudgifter
med rapporter on-demand

• Opretholde en høj grad af
konsulentbistand

• Reducere samlede omkostninger
til rejseadministration

• Øge antallet af onlinereservationer

Resultaterne

• Egencias omfattende
rapporteringssystem giver direkte
overblik over hver eneste krone,
der bliver brugt, såvel som nye
muligheder for besparelser.

• Selvom de var skeptiske i starten,
er ManpowerGroups rejsende,
inklusive deres VIP rejsende, endnu
mere tilfredse med den dedikerede
konsulent og Egencias team
af rejsekonsulenter end de var
med de on-site rejsekonsulenter,
de havde med deres tidligere
erhvervsrejsebureau.

• Egencias innovative og intuitive
bookingteknologi hjælper

ManpowerGroups rejsende med at 
bestille og administrere deres egne 
rejser, og træffe bedre og mere 
oplyste købsbeslutninger på vegne af 
virksomheden 

• Onlinebestilling er steget fra 68
procent til 84 procent

• Efter kun 6 måneder skønner
Manpower Group, at de er tæt på
at nå deres mål om at reducere
rejseudgifterne med 2 procent

Konsensus

Jennifer rapporterer, at hendes rejsende 
hos Manpower Group er yderst tilfredse 
med den nye rejseadministrationsproces 
— de ansatte mener i gennemsnit, 
at de er 85 % tilfredse. De synes, at 
værktøjet er velkendt og let at bruge. 
Og Jennifer fortæller, at værktøjets 
funktioner og Egencias kundeservice 
er en uvurderlig hjælp i hendes arbejde 
med at administrere rejser og spare på 
rejseomkostningerne. I fremtiden kan 
hun forestille sig at foretage endnu 
flere strategiske valg i sit rejseprogram, 
som for eksempel at sammensætte 
nyhedsbreve for de rejsende og 
sikre endnu bedre overholdelse af 
rejsepolitikken. 

Efter seks måneder med det nye værktøj 
er hun overbevist om, at virksomheden 
har sparet penge bare ved at skifte til 
den nye teknologi. I løbet af den periode 
er antallet af onlinebestillinger steget 
fra 68 procent til cirka 85, og hun tror 
på, at hun er tæt på at nå sit mål om at 
nedsætte rejseomkostningerne med 
2 procent. Hvis Jennifer skal give et 
godt råd til at andre virksomheder, der 
overvejer at tage et lignende spring, så vil 
hun varmt anbefale det. “Det har været 
virkelig positivt for os,” siger hun. “Folk 
elsker det.” 


