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Schenker Privpak AB går ”fullt ut” tillsammans med West
International i utrullningen av Servicestationen till 1 600 ombud i
hela Sverige
Schenker Privpak AB och West International ingick under 2010 avtal om utveckling och leverans av
Servicestationen till Schenkers Privpaks ombud. Servicestationen är en självbetjäningsterminal där
konsumenter kan boka paketförsändelser hos DB Schenker och betala räkningar via Giroservice, och
ger därigenom ombuden möjligheter till ökade tjänsteintäkter. Fram till årsskiftet har bolagen
tillsammans med Exchange Finans genomfört en marknadspilot hos ett 50-tal ombud, vilken slagit
väldigt väl ut.
Projektet går in i en ny fas, efter att Schenker Privpak AB fattat beslut om att Servicestationen nu skall
erbjudas hela ombudsnärverket med cirka 1 600 ombud. Målsättningen är att ett stort antal av dessa
skall utrustas med Servicestationen under 2011.
West International står för ett helhetsåtagande gentemot Schenker Privpak AB och deras ombud kring
Servicestationen, vilket inkluderar design, tillverkning, mjukvaruutveckling, logistik, drift och support.
”Vi har sett att Servicestationen med sin mångfald av tjänster ökar lönsamheten för de enskilda
butikerna och gör att mindre lokala handlare kan fortsätta driva sina verksamheter. Servicestationen är
också ett viktigt verktyg inom DB Schenker för att förenkla och reducera kostnader i
pakethanteringen.”, säger Tina Rundström, VD Schenker Privpak AB.
”Vi är mycket glada över samarbetet med DB Schenker som fungerar mycket bra, och vi ser en stor
utvecklingspotential kring konceptet Servicestationen. Att spela en central roll i utveckling och
utrullning av smarta lösningar för självbetjäningskoncept är en viktig del av vår strategi.”, säger Sten
Karlsson, VD West International AB.
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Om West International AB (publ)
West International utvecklar, marknadsför och levererar interaktiva terminaler, kassasystem och andra automatiserade
betalningssystem till kunder i hela världen. Försäljning sker via systemintegratörer och distributörer. Bland slutkunderna märks
Fuijitsu, HP, Volvo, Saab, H&M, Citibank, Absa Bank, Scan Coin, Credito Agricola, DBS Bank, HSBC, etc. Bolaget har säte i
Stockholm och är listat på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, 0317455000. Se även www.westint.se
Om Schenker Privpak AB
Sedan 1992 distribuerar DB Schenker Privpak AB distanshandelspaket (postorder och e-handel) till privatpersoner i Sverige
genom ett koncept där paket lämnas ut till konsumenten via ett rikstäckande ombudsnät. Varje år sorterar företaget över fyra
miljoner paket, 20 000 per dag, som distribueras till cirka 1 600 ombud i hela landet. Schenker Privpak AB är ett helägt bolag
inom DB Schenker, som i sin tur ägs av tyska DB (Deutsche Bahn).

