November 2017

Personalenyt
Triolabs grundlægger og tidligere Administrerende Direktør, Finn Ulbæk
Andersen, er gået på pension.
Finn, som i 1992 grundlagde Triolab AS og senere har
fungeret som Administrerende Direktør, har valgt at gå på
pension for at få noget mere tid sammen med sin familie.
Triolab har fra starten været hjerteblod for Finn, og han
har altid stået på mål for sit firma og sine medarbejdere.
Undervejs har han været tro mod sine personlige værdier,
og Triolabs strategiske kurs er hele tiden blevet holdt op
mod Finns etiske kompas. Som medarbejdere i Triolab har
vi altid vidst, at tingene blev gjort ordentligt, og at vi havde
chefen i ryggen. Finn har skabt tillid og tryghed og har
været en rigtig god chef!
Også udadtil behandler han alle, samarbejdspartnere såvel som konkurrenter,
venligt, retfærdigt og med respekt. Derfor nyder han også selv stor respekt, og vi
er overbeviste om, at han ikke kun vil blive savnet af os i Triolab, men i hele
branchen.
Som sin sidste store og vigtige opgave i Triolab har Finn sikret, at Triolabs
nuværende ledelsesteam er godt klædt på til at føre Triolab videre ind i fremtiden.
Vi ved, at Finn vil følge os fra sidelinjen i årene fremover, og vi håber, han tit vil
komme og besøge os. Vi ønsker Finn og hans søde kone, Jannie, alt muligt held
og lykke med deres fælles pensionisttilværelse!

Produktchef Berit Nielsen er stoppet i Triolab.
I Triolab har Berit har haft ansvar for immunologiske produkter, og hun
har især været dybt engageret i produkterne fra OneLambda. Efter den
1/1 2018 findes OneLambdas produkter dog ikke længere i Triolabs
portefølje, men skal sælges gennem egne kanaler. Og til glæde for de
mange OneLambda-kunder følger Berit med produkterne. Vi i Triolab
kommer til at savne en god kollega!
Vi ønsker Berit held og lykke og alt godt fremover!
Vi ses rundt omkring, og du er altid velkommen på besøg i Triolab 
Berits øvrige produkter i Triolab er blevet overgivet til kompetente kollegaer. Plejer
du at kontakte Berit, så ring i stedet til Triolabs hovednummer, så finder vi den
rigtige medarbejder til at hjælpe dig. Tlf. 43 96 00 12.
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Pakningsindlæg fra Diagnostica Stago
Som noget nyt findes danske pakningsindlæg for Diagnostica Stagos
produkter nu på Diagnostica Stagos hjemmeside.
Du kan downloade pakningsindlæggene for Diagnostica Stagos produkter fra
denne side:
https://www.stago.com/products-services/instructions-for-use/
Du finder muligheden for at hente pakningsindlæggene under menupunktet
Products & Services. Her skal du vælge Other Countries på listen og dernæst
indtaste produktets referencenummer. Referencenummeret står på
produktæsken, og du kan også finde den i produktkataloget, som ligeledes findes
på Diagnostica Stagos hjemmeside under Products & Services.
Du kan også hente sikkerhedsdatablade for produkterne her.
Har du spørgsmål til dokumenterne, er du naturligvis velkommen til at kontakte
Triolab. Hvis vi ikke selv kender svaret, kontakter vi gerne Diagnostica Stago på
dine vegne.
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Hold dig opdateret mht. sikkerhedsdatablade
Hjemmeside
Sikkerhedsdatablade for vores produkter er tilgængelige enten på eller via vores
hjemmeside http://www.triolab.dk/dokumenter/sikkerhedsdatablade.
Mailservice
Du kan tilmelde dig vores mailservice og
modtage en mail, når der er blevet lagt
nye eller opdaterede SDS’er på vores
hjemmeside. Skriv blot en mail til os, eller
tilmeld dig via vores hjemmeside.
Du kan selvfølgelig altid blive slettet fra
listen igen, hvis du fortryder.
Vi får desværre altid nogle SDS-info-mails
retur. Derfor bør du kontakte os, hvis du
har tilmeldt dig denne service, men det er
længe siden, du har modtaget SDS-info
fra os. Så kan vi sammen finde ud af, hvad
dette skyldes.
Til orientering er der senest udsendt mail med info om nye SDS’er på Triolabs
hjemmeside den 9. november 2017.

Gode snakke på årets mange udstillinger
Triolab vil gerne takke for de mange besøg og inspirerende snakke, som har
fundet sted på vores stande på årets udstillinger.
Triolab har i årets løb deltaget i en lang række udstillinger,
både i Danmark og i udlandet. Det har været rigtig
spændende, og vi er meget glade for, at så mange af jer
har lagt vejen forbi vores forskellige stande. Det er en
fornøjelse og en stor inspiration for os at tale med jer – vi
håber, at vi tilsvarende har kunnet give jer en god
oplevelse og godt tankestof med hjem. Husk, at I selvfølgelig er velkomne til at
kontakte os, hvis der er dukket spørgsmål op efterfølgende, eller hvis vi ikke blev
helt færdige med en god snak 
Årets sidste udstilling:
13.-17. november: Lægedage

Det er ikke helt slut endnu. Den 13.-17. november
har du årets sidste chance for at besøge en Triolabstand, nemlig på årets Lægedage i Bella Center.
Vi håber, vi ses 
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Hjælp os med at hjælpe
Triolab donerer hvert år ved juletid et beløb til et godt formål. Men det er svært
at vælge, hvem der skal have glæde af pengene. Derfor vil vi gerne bede om
jeres hjælp til dette…
Triolab støtter hvert år et godt formål. Vi har tidligere støttet Læger uden Grænser,
Reden i København, TUBA, Danmarks Indsamling m.fl., men gennem vores
arbejde med salg af diagnoseudstyr kommer vi løbende i kontakt med så mange
forskellige patientgrupper, som alle kan bruge en hjælpende hånd. Da det er svært
at vælge mellem dem, vil vi gerne bede om hjælp til dette.
Valget står mellem disse 3 organisationer, som alle på forskellig vis gør en super
vigtig forskel for patienter og deres familier:
Børnecancerfonden
Børnecancerfonden ”finansierer forskning i børnekræft og støtter familierne
gennem den sværeste tid i deres liv” 1.
Alzheimersforeningen
Alzheimersforeningen ”rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme” 2.
Danske Hospitalsklovne
”I samværet med hospitalsklovnen kan barnet lægge afstand til sin egen
uretfærdige situation og være barn som andre børn – i glæde, leg og latter” 3.
Hvis du har lyst til at være med til at bestemme, hvem der skal have glæde af
Triolabs donation i år, kan du senest den 15. december afgive din stemme via
vores hjemmeside: http://www.triolab.dk/om-triolab/intro/afstemning/
1000 tak for hjælpen 

Glædelig jul og godt nytår!
Det kan godt være, det er lidt tidligt, men før vi ved af det, er december måned
over os  Derfor vil vi gerne benytte chancen til at sende jer de bedste ønsker
om en dejlig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Tak for godt samarbejde i 2017!
Rigtig glædelig jul og godt nytår!
1

https://boernecancerfonden.dk/
https://www.alzheimer.dk/om-os/
3
https://danskehospitalsklovne.dk/om-hospitalsklovnen
2
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PORTRÆT:
Triolabs Supportteam
I Triolab bestræber vi os altid på at føre en venlig og behagelig dialog med vores kunder, hvor vi sammen finder den helt rigtige løsning på de forskellige behov, hver enkelt kunde kommer til os med. Triolabs Supportteam er dem, man
først kommer i kontakt med, når man ringer eller skriver til Triolab, og det betyder, at deres opgaver spænder bredt. Dog er håndteringen af ordrer fra vores kunder, med alt hvad dette indebærer, kerneopgaven i supportteamet.
I takt med Triolabs vækst gennem de seneste år er vores Supportteam heldigvis også
blevet udvidet, og Supportteamet består i dag af 6 helt fantastiske medarbejdere:

Kundesupporter
Judy Filtenborg
Judy har været i Triolab i mere
end 20 år. Hun tager sig af ordrer,
varebestilling, leverandørkontakt,
kundehenvendelser, og meget
mere for en lang række af vores
produkter. Judy er en guldgrube af
viden om alle vores varer og deres
historik i Triolab.
Kundesupporter
Pia Zahle
Pia har været i Triolab siden
foråret 2016. Pia varetager samme opgaver som Judy, men har
hovedansvaret for vores mange
produkter fra Leica, som vi fik i
vores sortiment sidste efterår.

Kundesupporter og Økonomiassistent
Miriam Gregersen
Miriam kom til Triolab i 2016, da vi fusionerede
med ElectraBox, hvor hun havde
været ansat siden 2012. Miriam
har kundesupporterrollen for en
del af de produkter, der fulgte
med fra ElectraBox, og hun har
derudover også funktion som
økonomiassistent. Miriam står
derfor også for betaling af Triolabs
fakturaer og håndterer alle kundehenvendelse vedr. betaling.

Lageransvarlig
Thomas Bro Christensen
Thomas har været i Triolab siden
2012, hvor han fik ansvaret for
vores lager. Her sørger han for alt
vedr. varemodtagelse samt korrekt opbevaring og korrekt pluk,
pakning og forsendelse af varer
til vores kunder. Thomas er også
Triolabs sikkerhedsrepræsentant.
Lagermedhjælper
Finn Forsling Andersen
Finn hjælper Thomas, når der er
særligt travlt på lageret, f.eks.
ved kvartalsforsendelser, eller hvis
Thomas har fri eller er syg. Finn er
startet hos os i marts 2017 og er
hurtigt kommet virkelig godt ind i
alle rutiner. Han er en helt uundværlig backup.
Økonomichef og Teamleder
Ditte Pieler
Ditte har været økonomichef i
Triolab siden 2015, og så er hun
teamleder for Supportteamet. Som
teamleder er hendes fineste opgave at sikre, at medarbejderne i
teamet har de rette betingelser for
at udføre deres arbejde godt.

Vi sætter en ære i hurtig levering, fordi vi ved, at det har
betydning for vores kunder og
deres patienter.

Miriam har en kunde
i røret.
Pia taster ordrer
ind i systemet.

Judy taler med Esben
om en forsendelse.

Ordrehåndtering

er noget særligt, der skal tages højde for.

Håndteringen af ordrer fra vores mange
kunder er Supportteamets kerneopgave.

Selvfølgelig kender de tre kundesupportere
også hinandens produkter og kontakter og kan
hjælpe hinanden ved ferie eller sygdom. Der er
altid nogen i huset, der kan håndtere dine ordrer.

Ved modtagelse af en ordre fra jer bliver ordren
registreret, pakket og sendt med Post Nord.
Hvis
varen er på lager, sender vi den
i langt de fleste tilfælde afsted samme dag - vi lagerfører nemlig de mest
brugte
forbrugsvarer
og
reagenser.
Modtager vi en ordre senere end kl. 14, bliver
varen dog først sendt næste dag. Men haster
det, kan vi i de fleste tilfælde finde en anden
løsning på det i fællesskab. Vi vil gerne strække os for at hjælpe dig, når du har brug for det.
OBS: Kølevarer sendes ikke om fredagen
Hvis den vare, du ønsker, ikke er på lager, skal den bestilles hjem fra vores leverandør. Det kan tage op til et par uger
at få den hjem. Hvis vi ved, at det haster,
har vi muligheden at bestille den Express.
For at kunne arbejde så effektivt som muligt
har Pia, Judy og Miriam delt vores produkter
imellem sig. Arbejdsdelingen sikrer, at hver
især har et godt overblik over egne produktgrupper og en rigtig god føling med, hvilke
varer vi har på lager, hvilke vi skal bestille
hjem, og hvor mange vi har eller får brug for.
Samtidig har de hver især en god personlig
kontakt med egne leverandører, hvilket bare
gør, at tingene glider lettere, også hvis der

Thomas
og
Finn,
som
er
på
vores
lager
er
særligt
uddannet
i
håndteringen af farligt gods, tøris samt RIA-kit,
så alle varer kan håndteres og sendes korrekt.

Fastleveringsaftaler
Vi tilbyder fastleveringsaftaler for en række
produktgrupper. Det indebærer, at vores kunder for et år ad gangen kan indgå en aftale med
os om kvartalsvis levering af en aftalt mængde af forbrugsvarer, kontroller og reagenser.
For den enkelte bruger er fordelen ved en
fastleveringsaftale besparelse af en masse administrationstid. Varemængden er jo
tilpasset det sædvanlige behov, leveringstidpunktet er fastlagt, og det er ikke nødvendigt at ringe eller skrive til os, hver gang
man er ved at løbe tør for varer. Aftalen kan
naturligvis justeres løbende efter behov.

Sporbarhed
Sporbarheden er vigtig både for os og

Jævnlige teammøder sikrer fælles fodslag
og et godt samarbejde mellem alle i teamet.

Mange ordrer modtages, registreres, pakkes og sendes videre til
vores kunder. Gennemtænkte procedurer og godt samarbejde sikrer
meget lave fejlprocenter.

for jer.
Og
vi kan spore
stem, ved vi
har modtaget

Ved større opgaver skal vi
være flere, og i Triolab er der
altid nogen, der vil hjælpe.

En dags forsendelser
af blodkontroller.

vi har fuld sporbarhed. Da
alle lotnumre via vores sypræcis, hvilke kunder der
hvilke lot af en given vare.

Via Post Nords hjemmeside kan vi desuden spore enhver forsendelse, hvis du
ikke skulle modtage den som forventet.

Korrekthed
Triolab blev ISO-certificeret i foråret 2017. Certificeringen sikrer, at 98 % af alle vareforsendelser til vores kunder er korrekte, dvs. leveret på det rette sted og med det rette indhold.

Varer modtages fra leverandør,
og lotnumre kontrolleres.

Triolabs supportteam tilbyder:

KONTAKT:
Tlf. +45 43 96 00 12
E-mail: triolab@triolab.dk
E-mail: order@triolab.dk

• Meget lav fejlprocent ved leverancer
• Lagerføring af de mest brugte forbrugsvarer og reagenser
• Korte leveringstider
• Fuld sporbarhed
• Individuelt tilpassede fastleveringsaftaler
• Fleksibilitet og hjælpsomhed
• Nem tilgængelighed

