
Dussmann Group:  
Tillgång till koldioxidavtryck med bara ett 
knapptryck

REFERENSCASE

Utmaningen: Beräkna koldioxidavtrycken för alla företagsdivisioner och en rad tjänster som till-
handahålls av den internationella multiserviceleverantören och, under processen, registrera och 
analysera 77 indikatorer med datainlägg av 376 medlemmar i personalen över hela världen. Allt  
som allt, ett stort projekt – Och ett projekt som är omöjligt att tackla med ett Excel-ark!

Lösningen: För att ta itu med sin hållbarhetsrapport bytte Dussmann Groups EHSQ -team till 
Quentic programvarulösning och sa hejdå till felaktig dataadministrering, listbaserat kaos och ener-
gienheter felaktigt införda i Excel. Tack vare Quentic kan teamet nu övervaka allt som sker i orga-
nisationen, världen öve i realtid och ingripa snabbt om några avvikelser uppstår. Teamet använder 
dashboards för att analysera relevanta KPIs så som gruppens koldioxidavtryck, och använder dem 
sedan som grund för att sätta upp mål för kommande år. 

Kontakt: 
+49 30 921 0000 0 
contact@quentic.com 
www.quentic.com
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Quentic är en av de ledande lösningsleverantörerna av programvara som service (SaaS) för QHSE- 
och ESG-förvaltning. Den molnbaserade lösningen passar förvaltningssystem i enlighet med ISO 
14001, ISO 45001, och ISO 50001. Quentic ansluter data, samlar alla QHSE- och ESG-intressenter i ett 
enda system och styr upp röran över hela uppgiftsfältet — via webbläsare eller app



Om Dussmann Group
Med nästan 65 000 anställda i 21 länder tillhandahåller 
Dussmann Group tjänster som sätter människor först. I 
den största företagsenheten Dussmann Service, inklude-
rar dessa anläggningsstädning och -teknologi, catering, 
säkerhets- och receptionstjänster, leverans av sterilgods 
och laddningslösningar för elektriska fordon. En annan 
enhet, Dussmann Technical Solutions (DTS), sammanför 
Dussmann-specialister i tekniska anläggningar och tekniska 
tjänster. De erbjuder lösningar för byggnaders och inrätt-
ningars hela livscykel, från planering och konstruktion 
till uppdragsgivning, underhåll och omvårdnadstjänster. 
Kursana tillhandahåller professionella geriatriska vård- och 
omvårdnadstjänster. KulturKaufhaus, en enorm bokhandel 
i Berlin, och Dussmann KulturKindergarten, som arbetar 
internt och erbjuder barntillsyn för arbetande föräldrar, är 
också en del av Dussmann Group. Även om det familjedriv-
na företaget, som grundades 1963, (ännu) inte omfattas 
av CSR och krav på hållbarhetsrapportering, har de själva 
satt upp ambitiösa mål. Den beräknar koldioxidavtrycken 
hos alla de som direkt eller indirekt påverkas av Dussmann 
Group (omfattning 1 och 2). 

Användarvänligt system och databas 
förenklar för användare
Dagliga företagsoperationer konsumerar resurser. Detta 
resulterar i indirekt klimatrelaterade utsläpp (mätt i CO2) 
beroende på lokalernas energikonsumtion, samt direkt 
klimatrelaterade utsläpp orsakade av gruppens globala 
fordonsflotta och infrastruktur. Daniel Krebel, Chef över 
QHSE-avdelningen på Dussmann Group, och Daria Stein-
bock, ansvarig för hållbarhetsrapportering, använder nu 
Quentics hållbarhetsmodul för att föra in indikatorer som 
krävs för internationell rapportering. Förr var dessa indika-
torer utspridda över ohanterliga excel-kalkylark innan de 
slutligen sammanställdes manuellt. Idag förs icke-finansiel-
la data från flera företagsdivisioner in i den centraliserade 
Quentic-lösningen. Tydligt specificerade indikatorset och 
initiella valideringskrav under inläggsprocessen, förenklar 
registrering och förbättrar datakvaliteten. Möjligheten att 
ladda upp dokument som elleverantörskontrakt och att 
lägga till extra kommentarer fyller ut obligatoriska data och 
gör det möjligt för Dussmann att beräkna sina koldioxidav-
tryck i enlighet med GHG-protokollet.

Från Excel till dashboards 

Med ett dashboard specifikt anpassat till Dussmann, till-
handahåller Quentic Analytics resultatet för KPIs – också på 
språng via Quentic App. När folk på försäljningsavdelnin-
gen blir tillfrågade om hur stort koldioxidavtrycket är behö-
ver de bara ta sin mobiltelefon, öppna dashboard i Quen-
tic-appen och visa motsvarande data. ”Quentic är det enda 
sättet vi kan framställa och visualisera vår CO₂-ekvivalent 
på, på ett så målinriktat sätt för varje affärsenhet,” poängte-
rar Daria Steinbock. De data Quentic tillhandahåller utgör 
en grund för att sätta upp kvantitativa ESG-mål som i sin tur 
används för att fastställa följande steg mot klimatneutralitet.

Hållbarhet som ett integrerat förvalt-
ningssystem (IMS) 
Hållbarhetsrapportering på Dussmann Group har formen 
av ett integrerat förvaltningssystem (IMS) i enlighet med 
ISO 9001, ISO 45001 och ISO 14001. Med Quentic, har 
Dussmann Group ett EHSQ-verktygskit som planerar IMS i 
10 moduler och tillhandahåller möjligheten att kontrollera 
processer inom företaget.  
 
 

Vad Dussmann Group särskilt uppskat-
tar med Quentic:

 Decentraliserad dataupptagning inom företaget och 
centraliserad datakonsolidering  

 Flexibelt system som kan definiera och katalogisera 
indikatorer globalt

 Uppdateringar live för indikatorer och möjligheten att 
reagera snabbt om avvikelser uppstår

 Beräkning av koldioxidavtrycket i linje med GHG-pro-
tokollet för hela Dussmann Group och skräddarsydd 
dashbord-visualisering

 Modulärt QHSE-verktygskit som omfattar alla as-
pekter av ett integrerat förvaltningssystem
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”För ett företag av vår storlek är rapportering i enlighet med GHG-protokollet i omfattning 1 och 2, endast 
möjligt med Quentic Programvarulösningen är så flexibel att den hjälper oss med global datainsamling, mot-
svarande automatiseringar och centrala utvärderingar. Trots Dussmann Groups komplexitet befinner vi oss nu 
i ett läge att registrera indikatorer och beräkna KPIs för alla företagsdivisioner för första gånghen bara tar tre 
månader – och det inkluderar utbildning och rådgivning”.

Daniel Krebel, Chef på Group QHSE, Dussmann Group
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