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CASE 
PRODUKTIONSBRANCHEN 
DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

• Sparet tid på manuelle processer
• Professionelle dokumenter, der lever 

op til kundernes individuelle krav 
• Småændringer kan laves inhouse
• ‘Ja’ til individuelle kundeønsker 
• Hurtig implementering af ændringer

Resultater

Meggitt producerer og sælger kom-
ponenter til bl.a. Luftfarts-, forsvars- 
og medicoindustrien - alle brancher 
med høje compliancekrav.

Meggitt er børsnoteret og opererer
over hele verden. I Danmark beskæft-
iger Meggitt ca. 100 mennesker.  
Her anvendte virksomheden  
Navision, før man valgte Dynamics 
365 Business Central.

Om virksomheden

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

“Vi så klare fordele i at automatisere  
- sætte nogle parametre op ud fra kundens ønsker og  
få systemet til at gøre alt arbejdet for os.” 
 
Mickey Minor Nielsen 
Finance Director

Da Meggitt skiftede fra Nav til BC var det af-
gørende, at virksomheden blev i stand til at i-
mødekomme nuværende og fremtidige krav til 
sporbarhed og compliance på en effektiv måde. 
Meggitt fik en Best Practice løsning fra Tabellae, 
hvilket har elimineret mange manuelle processer 
og gjort, at Meggitt kan sige ja til næsten ethvert 
tænkeligt ønske fra kunderne.

Det var ellers ikke givet fra start, at Lasernet skulle 
være en del af Meggitts Dynamics 365 BC løsning. 
“Vi havde mange ønsker til vores dokumenters ind-
hold, distribuering og arkivering. Desværre var for-
bavsende lidt en del af standardsystemet. Der var 
stort behov for tilretninger, for standardoutputtet 
levede slet ikke op til vores krav. Vi endte med at 
vælge Tabellae og Lasernet til at automatisere out-
puttet, hvilket har skabt mange forretningsfordele”, 
fortæller økonomichef Mickey Minor Nielsen.

Sporbarhed og labelhåndtering med i købet
“Ift. sporbarhed var vi tidligere nødt til at udskrive 
fx fakturaer og følgesedler fysisk, så vi kunne ‘gen-
skabe’, hvordan de præcist så ud på udsendelses-
tidspunktet. Det behøver vi ikke med Lasernet pga. 
arkiveringsfunktionen. Lasernet havde også label-
håndtering indbygget, så vi endte med at kunne 
droppe en specialløsning, vi havde i forvejen”.

Imødekomme forskellige kundekrav
“Vores kunder har meget individuelle krav, fx at vi 
sender til flere forskellige destinationer eller har 
særligt indhold på enkelte dokumenter. Vi bliver 
også mødt af mange trade compliance og eksport 
compliance relaterede krav. 
“Alle disse krav gjorde, at en del tidligere skulle 

håndteres manuelt. Derfor så vi så mange fordele 
ved at kunne sætte nogle parametre op ud fra 
kundernes ønsker og få systemet til at gøre alt ar-
bejdet for os”, fortæller Mickey Minor Nielsen. 
Nu håndterer vi en stor del af de administrative byr-
der via Lasernet i stedet for manuelt, og det mini-
merer risiko for fejl.

Motiverende at se ændringer med det samme
“Efter lidt træning fra Tabellae er vi blevet i stand til 
selv at rette småændringer og kun bruge ekstern 
hjælp til udviklingsopgaver. Tabellae har været lyd-
høre og vist os mulighederne i forhold til vores speci-
fikke marked. 
Det er motiverende for os at kunne tilpasse meget 
selv og se effekten af ændringerne i Lasernets ud-
viklingsmiljø stort set med det samme. Det har gjort 
folk nysgerrige på funktionaliteter og har virkelig 
givet en ejerskabsfølelse hos medarbejderne.”
  
Bidrager til konkurrenceevnen
Investeringen har samlet set været rigtig god. Net-
toudgiften til Tabellae ender nemlig med ikke at 
være meget højere end uden, og opvejes i dén grad 
af løbende besparelser og forretningsgevinster. 

Når man er i et højprissegment, forventer man som 
kunde en højere service. Vores evne til at kunne 
imødekomme individuelle ønsker og levere dén 
information, der er brug for hos kunden, bidrager 
til helhedsoplevelsen hos kunden. Den oplevede 
kvalitet rækker nemlig ud over kvaliteterne om-
kring produktet, og dækker også hele servicen 
og den professionelle håndtering, vores kunder 
oplever. Ingen tvivl om, at løsningen fra Tabellae 
hjælper os til at stå skarpt i markedet. 


