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Asiana Airlines
Vijf-sterren luchtvaartmaatschappij
vertrouwt op BluJay Solutions voor
naleving van het Import Control System

UITDAGING

RESULTATEN

FEITEN

Als onderdeel van het Star Alliance netwerk

›

› Hoofdkantoor: Peking, China
› Opgericht in 1988
› 83 vliegtuigen
› Binnenlandse en internationale

Eenvoudige en veilige data-uitwisseling

verwerkt Asiana Airlines luchtvracht op

met lokale douane-instanties voor

meer dan 27 mondiale routes tussen 30

douane- en veiligheidsverklaringen

steden en in 15 landen. Asiana Airlines wilde
eenvoudige dataverwerking naast webtoegang
en een directe verbinding met haar partners,
voor het hebben van voldoende capaciteit

›

als geld

›

nalevingseisen voor ICS

›

douanemanagementsysteem:

– Naleving garanderen met landspeciﬁeke
regelgeving voor elektronische douaneen veiligheidsinklaring voor alle

Er wordt altijd voldaan aan geldende
regelgeving, wat dure vertragingen

uitdagingen die moesten worden aangepakt
voor een eﬃciënter

Initiële implementatie bestrijkt beheer

voorkomt

›

› Continue organische groei,
integratie van business units,
logistieke activiteiten en
ondersteuning van complexe

opgeslagen en is zodoende beschikbaar

planningsprocessen op meerdere

wanneer gebruikers die willen bekijken

locaties.

en bewerken

– Naleving monitoren met EU-breed Import
Control System (ICS), dat vereist dat
goederen die in de EU geïmporteerd
worden elektronisch ingeklaard moeten
binnenkomst

UITDAGING

Douanegerelateerde data wordt online

bestemmingen

worden bij de douane op het punt van

routes

van luchtvracht activiteiten en

altijd en overal.
Asiana Airlines stelde een lijst samen met

Aanzienlijke besparingen van zowel tijd

Douanecompliance
voor 15+ landen

WWW.BLUJAYSOLUTIONS.COM
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OPLOSSING
BluJay Solutions leverde één systeem dat alle

Asiana Airlines heeft aanzienlijke

kritieke activiteiten van Asiana Airlines kan

besparingen gerealiseerd in zowel tijd als

verwerken, waaronder:

geld. Initiële implementatie bestreek

– Mondiale zendingen
– Realtime visibility op goederen en items in
transit

– Uitgebreide rapportages en omzet
snapshots

management van luchtvracht activiteiten en
nalevingseisen voor ICS in Duitsland. De
implementatie kan naar behoefte worden
uitgebreid met extra landen, zowel voor ICS
als andere internationale regelgeving.

– Connectiviteit met vervoerders en

BluJay werkt de software continu bij om te

regelgevende overheidsinstanties

garanderen dat aan alle regelgeving wordt

– Eén platform en één mondiale weergave

voldaan, zodat Asiana Airlines dure

“Dankzij de eenvoudige
verwerking van data
gecombineerd met
webtoegang en een
directe verbinding met
onze partners hebben

die geconﬁgureerd kan worden voor

vertragingen kan voorkomen die worden

wij altijd voldoende

lokale behoeften per regio of klant

veroorzaakt door wijzigingen in

capaciteit.”

douaneprocedures. Asiana Airlines kan
Dankzij BluJay heeft Asiana Airlines zijn

wanneer het wil alle douanegerelateerde

eﬃciëntie verbeterd met software die voldoet

data en de status van aanvragen online

(OPS) Cargo Worldwide

aan de regelgeving in individuele landen en die

bekijken en bewerken.

Asiana Airlines

eenvoudige en veilige data-uitwisseling levert
met lokale douane-instanties voor douane- en
veiligheidsverklaringen.

OVER BLUJAY SOLUTIONS
BluJay Solutions levert supply chain-software en -diensten aan ‘s werelds meest
vooruitstrevende retailers, distributeurs, expediteurs, fabrikanten en logistieke
dienstverleners. Het BluJay Global Trade Network transformeert supply chain-logistiek
en maakt het mogelijk voor klanten om de krachten te bundelen met ruim 40.000
internationale partners die verbonden zijn aan het netwerk. Met BluJay kunnen
organisaties snellere handel bedrijven, hun supply chain-waarde inzetten om
concurrentievoordeel te behalen en vooruit te kijken om hun toekomst in de
wereldwijde economie te versterken.
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