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Bedre dokumenter og arbejdsgange
med Dynamics 365 løsning

Kendetegnende for medicinalbranchen 
og sikkerhedsbranchen er høje krav til  
dokumentation, standardisering og 
sikkerhed. Samarbejdet med Tabellae 
har forbedret Broen-Labs daglige for-
retningsgange med produktionsordrer, 
labels og dokumeter i salgsflowet.

Tilbud, ordre, ordrebekræftelse, plukke-
liste, følgeseddel, pakkeliste og faktura 
- hele dokumentflowet er forbedret med 
Lasernet Output Management for D365 FO.

Bedre kommunikation mellem afdelinger 
Ved hjælp af Lasernet D365FO Connector 
har Tabellae beriget standardrapporten 
med hoveddata til produktionsordren, så 
den nu kan medtage referencer, noter fra 
salg og andre afdelinger. Hvis Salg fx har 
aftalt med en kunde, at ét produkt skal 
pakkes ovenpå et andet, kommer en note 
herom med ud som hjælp til kollegaerne 
i Montage og Forsendelse, som dermed 
sparer interne arbejdsgange. 

Høj driftsikkerhed i hele forløbet
Produktion, Montage og Forsendelse er af-
hængige af, at labelprinteren bliver ‘fodret’. 
Tabellaes Best Practice processer har 
medvirket til at sikre, at det høje tempo af 
labelprints blev fastholdt uden afbrydelser 
- både under og efter implementeringen.

Mere brugervenlige dokumenter
Tabellae har sikret, at branding- og de-
signelementer er blevet defineret fra 
start. Det gælder fx farver, fonte, og 
fontstørrelser i body, overskrifter og titler. 
Processen har resulteret i en tidsbe-
sparende implementering, hvor de rigtige 
ting er defineret - første gang.

Sortering på varenumre er lavet intelli-
gent med anvendelse af summering på 
plukkelisten; Hvis fx 10 varelinier har 
samme varenummer, udskrives der ikke 
10 ens varelinier, men i stedet kun 1vare-
linie, hvorpå der står ‘10 stk’. Funktionen 
er standard i Lasernets designværktøj og 
har sparet mange konsulenttimer i imple-
menteringen. Det samme har Lasernets 
connector, som sikrer at dét, der defineres 
i moderselskabet, også virker i alle under-
selskaber. Connectoren understøtter D365 
Cross Company Data Sharing. 

Risiko for fejl minimeret
Den øgede automatisering af arbejds-
gange har sparet manuelle arbejdsti-
mer. Fx i forbindelse med pakkelister, der 
tidligere blev lavet manuelt ud fra faktu-
raerne. I dag printes pakkelisterne auto-
matisk ud samtidig med følgesedlen. 
Business Controller Finn Harmsen uddy-
ber: “Vi har nedsat risikoen for fejl mar-
kant, fordi vi har effektiviseret så mange 
processer med Tabellae”.
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CASE 
MEDICINALBRANCHEN

• Tidsbesparende implementering, 
hvor de rigtige ting er defineret  
- 1. gang

• Sparede arbejdsgange
• Brugervenlige dokumenter
• Bedre kommunikation ml. afdelinger
• Forbedret dokumentkvalitet med 

ensartede designelementer

Resultater

Broen-Lab er verdensledende inden 
for laboratorie- og sikkerhedsudstyr.
Produkterne omfatter bl.a. 
nødbrusere, øjenbrusere og labora-
toriearmaturer, som bruges på syge-
huse, i fysikundervisning, indenfor 
lægemiddelbranchen og i private 
virksomheder.

Virksomhedens ERP-system er 
Microsoft Dynamics 365.

Om virksomheden

Se flere cases og 
læs mere om denne 
case på tabellae.com

“Vi har nedsat risikoen for fejl markant, fordi vi har 
effektiviseret så mange processer med Tabellae”.

Finn Harmsen  
Business Controller, Broen-Lab


