
 

 

Nyhetsbrev CargoIT mars 

Nu i mars månad välkomnar CargoIT våren och ljusare tider med öppna armar. Det sker mycket på 

utvecklingsfronten hos oss och nya möjligheter till effektivisering, säkerhet och expansion gör att den 

här våren har mer att erbjuda än bara sol och knoppar på träden. På senaste tiden har vi intagit ny 

mark inom flygindustrin med att kunna erbjuda en snabb och säker kommunikation för e-freight och 

en säkrare och mer tillförlitlig fakturahantering tack vare CASS. Under våren 2017 kommer vi även ta 

oss an vårt grannland, Norge, för att möta behovet av det växande e-handelsexporten. Detta ser vi 

som en naturlig och viktig del som utökar och stärker CargoITs helhetslösning. 

 

CIS spedition 3.0 för ut med modern e-freight  

CargoIT har i början av våren tagit ett stort steg inom flygbranschen som första 
aktör att erbjuda en snabb och säker kommunikation för e-freight. Under hösten 
2016 tecknades ett samarbetsavtal med CHAMP Cargosystems i Luxemburg, detta 
för att på bästa sätt kunna tillgodose våra kunders behov av e-freight för flygexport 
i CIS Spedition. CargoIT frångår därmed den tidigare standard som använts av IATA under många år. 
Det nya formatet gör det betydligt enklare att göra tillägg och förändringar om så skulle krävas eller 
önskas. Med ett nytt, konkurrenskraftigt och lättanvänt gränssnitt står CargoIT väl rustade inför 
framtiden och kan erbjuda en snabb och säker kommunikation för e-freight. Vid årsskiftet driftsattes 
detta hos kunder till oss och de är i full gång med användandet av tjänsten. 

 

 

 



 
Stärkt säkerhet med elektroniska CASS- fakturor från flygbolag 

För att öka effektivitet och säkerhet är även funktionalitet för att elektroniskt ta emot CASS-
fakturor från flygbolagen under implementation. Detta innebär att kostnaderna tas om hand med 
automatik och matchas mot estimerade kostnader, fördelas vid samlastning samt lagras på 
uppdragen/AWB-nummer. Resultat samt differenser visas på ett överskådligt sätt och detta innebär 
ett effektiviserat arbete samt reducering av fel. 

 

    Möta behovet av en växande e-handelsexport med Norge     

Nya siffror visar att e-handeln fortsätter att öka i rasande takt och omfång. Den totala e-handeln i 
Sverige växte med 16 procent under 2016, från 50 miljarder till 57.9 miljarder kronor, och 
försäljningen via e-handeln stod för en tredjedel av hela handels tillväxt.  

Statiken visar att svensk e-handelsexport framförallt går till Norge. Norge är idag en av Sveriges 
största handelspartners, särskilt vad gäller exporten. 

För 2017 förväntas e-handeln växa med över 17 procent. För att tillgodose en växande marknad, inte 
minst vad gäller e-handeln, över Sveriges och Norges gränser utvecklar CargoIT just nu en 
funktionalitet för export och import med en turn-modell. Med den kan man använda exporten från 
Sverige som underlag för att skapa importdeklarationen till Norge och tvärt om. Även översättning av 
varukoderna kommer att möjliggöras vilket förenklar handel mellan Sverige och Norge.  

 

Följ CargoIT på Facebook och LinkedIn för fler nyheter.        
 
Med vänlig hälsning 
CargoIT 

+ 46 (0)8-594 806 30 
www.cargoit.se 
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