Opfyld kundernes krav

Spar penge – direkte på bundlinien

I dagens åbne og mere globaliserede marked er konkurrencen stærkt tiltagende, hvilket har stor betydning for Din virksomheds produkter og services samt prissætning. Dine kunders krav er ikke længere
kun rettet mod pris, leveringstid og kvalitet – men i større omfang nu også på at optimere kundernes
værdikæde gennem strømlining af kommunikationsmetoder samt smidigere integration til
kundens processer og infrastruktur. Det betyder øgede krav til leverandørerne omkring forretningsdokumenternes (som faktura, ordre, kontoudtog) format, leveranceform og gennemløbstid. Et godt eksempel er regeringernes lovkrav til elektronisk fakturering og
visse branchers krav om EDI eller XML baserede dokumenter.
Opfyld dine kunders krav med Tabellae og LaserNet Output
Management og bliv i ”business” på den nemme måde.

En løsning fra Tabellae vil oftest kunne tjene sig hjem på 6-12 måneder,
uanset om løsningen automatiserer indkommende fakturaer og ordrer eller udgående
forretningsdokumenter – eller begge dele

Effektiviser egen organisation
Ved at automatisere mange af de manuelle processer i
virksomhedens dokumenthåndtering, kan dine kollegers
tid og indsats anvendes til mere værdiskabende aktiviteter,
end at bære dokumenter rundt i virksomheden til pakning
og godkendelse.

IT Chef, Thomas Bak Olesen, Invita Køkkener

“Vi sparer flere hundrede tusinde kroner årligt til trykning, udskrivning, porto og så videre,
til gengæld for en lav startudgift. Så LaserNet-løsningen har været en investering, der giver
pengene mangefold igen”

It-projektleder Hanne Stenager, Georg Jensen A/S

“Vores elektroniske fakturaløsning med LaserNet er betalt på seks måneder – eller endnu hurtigere”

Tabellae

Du kan således forvente, at Din virksomheds anvendelse af Tabellae´s
løsninger ikke blot løser jeres umiddelbare krav og ønsker, men samtidig
ender med at tilbyde Jer endnu mere værdi end først antaget og derved en
langt større udnyttelse af investeringen og en bedre business case.

Tabellae betyder dokument/brev på latin og det er netop her vi har
vores kompetencer. Vi vil være dem man ringer til omkring udveksling
af forretningsdokumenter som ordrer, fakturaer, lønsedler,
stregkodelabels, kataloger og tilsvarende.

Med branchens mest erfarne implementerings konsulenter og Nordens
mest velprøvede produkter kan vi tilbyde løsninger, der:
•
Tilbyder store besparelser på bundlinien
•
Tilgodeser virksomhedernes krav til dokumentformater
og udveksling
•
Indeholder spidskompetance på XML og EDI (også internationalt)

Erfaringen tæller
Tabellae´s konsulenter har viden fra mere end 300 installationer med i
bagagen, når de hjælper din virksomhed med at optimere arbejdsgange
og forretningsdokumenter.

•
•

John Christensen, Direktør IT, Fleggard koncernen

”Det er også begrundet i, at vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Tabellae,
som har været meget lydhøre overfor alle vores forslag og ønsker, og som også har
holdt alle vores aftaler om budgetter og tidsplaner på de projekter, som vi har
gennemført med dem. Og som efterfølgende har leveret en første klasses support.”

Carsten Eickhardt, IT Chef, Kim Johansen International Transport A/S :

”Jeg synes, at vi på alle måder har haft et virkeligt godt samarbejde med Tabellae.
Det gælder både, når de har hjulpet os med at gennemføre de enkelte projekter, og det
gælder de overordnede planer, hvor de har været gode til at hjælpe os med at få idéer til,
hvad vi kan bruge Lasernet til.”

Peter Michelsen, IT Chef, Seeland International A/S

Både håndterer ind og udgående forretningsdokumenter
Optimerer hele dokument processen - fra bestilling til betaling.

”Jeg opfatter Lasernet som et særdeles alsidigt værktøj, hvor vi først lige er begyndt at udnytte alle mulighederne for at
effektivisere arbejdsgangene og give bedre kundeservice. Så jeg er ikke i tvivl om, at det er en rigtig god investering,
som både vi og forhandlerne vil få mange glæder af i de kommende år.”
Denne tilfredshed gælder også i forholdet til leverandøren Tabellae, tilføjer Peter Michelsen til slut.”

Output

Input
LaserNet Output Management kan anvendes til alle
økonomi-/ERP systemer og er i stand til, at
•
Konvertere Dine forretningsdokumenter til alle formater
•
Distribuere forretningsdokumenter via alle kanaler, samt
•
Gøre ovennævnte intelligent (med regler)
Dette giver Din virksomhed en række fordele i jeres
samhandel med både kunder, leverandører og myndigheder.
Væsentligste fordele er:
•
Opfyldelse af kundekrav
•
•
•

Store besparelser på håndtering af dokumenter
herunder porto
One2One kommunikation med virksomhedens kunder
Nemmere opgradering af ERP System.

LaserNet med et stænk af Tabellae´s kompetencer sikrer
virksomheden succes med Output Management.

& Data Capture

LaserNet Input Management kan anvendes til alle økonomi-/ERP
systemer og er i stand til, at
•
Modtage fakturaer fra Dine leverandører i alle formater
(Papir, PDF, XML, EDI etc.)
•
Modtage samt automatisere indgående ordrer fra dine
kunder
•
Udtage eller afløfte data fra fakturaer og ordrer og
integrere disse med virksomhedens Workflow
eller økonomisystem
Dette giver bl.a. følgende fordele:
•
Mindre manuel håndtering af dokumenter
•
Optimering af Order-to-Invoice tiden
•
Mulighed for at forudse virksomhedens Cash flow samt
forhandle bedre betalingsbetingelser.
Hvilket er med til at forbedre virksomhedens
likviditet og bundlinje betragteligt.
Kontakt os for hjælp til at beregne en business case.

Systemadministrator Aleksander Haupter, Pon Equipment

»Her i Danmark har vi nu i snart mange år brugt LaserNet, og vi er i dag nået så
langt, at alle de mere end 80 standarddokumenter vi har, bliver sendt fra ERPsystemet gennem LaserNet

Økonomichef Kenneth Aabenhus, Garmin

”Løsningen forbedrer vores konkurrenceevne betydeligt, når vi forhandler større aftaler
med kunder som for eksempel Merlin, COOP eller Aldi”, fortæller økonomichef Kenneth
Aabenhus, der også har ansvaret for IT hos Garmin.

Tine Woldger, Rambøll Danmark:

»Det er kun ganske få af vores private kunder, der idag er i stand til at modtage fakturaer i XML-format
eller i andre af de mange elektroniske formater, som LaserNet understøtter, fx EDIFACT.
Men når de kommer så langt – så er vi altså klar.«

Design & Produktion, Innographic.dk

Tabellae A/S
er Skandinaviens mest erfarne LaserNet hus.

FormPipe Software AB er producenten af
FormPipe LaserNet og er børsnoteret på OMX

Tabellae´s Output Management konsulenter har

smallCap i Stockholm. FormPipe LaserNet er

installeret højt værdiskabende løsninger for mere

installeret hos mere end 2.000 kunder worldwide.

end 300 danske mellemstore og store virksomheder.
www.tabellae.dk
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