LaserNet-løsningen var i drift efter én
dags workshop.
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Case
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Vores LaserNet investering blev tjent
ind på mindre end et halvt år
”Vi bruger nu LaserNet til at håndtere alle forretningsdokumenter fra vores AX 2012 ERP-system så de er
skræddersyet til hvert land og hvert sprog, vi arbejder i.
I en LaserNet løsning fra Tabellae, der har tjent sig selv
hjem på mindre end et halvt år.”
Sådan lyder det fra Claus Christensen, der er it-projektleder i virksomheden Palsgaard, der er en af verdens
førende udviklere og producenter af emulgatorer og
stabilisatorer, som er vigtige ingredienser i produktionen
af brød, is, mælkeprodukter, konfekture, margarine, kødprodukter og mange andre fødevarer.

Virksomhedens motto er ’Heart Working People’ og man
arbejder både med CSR eller Corporate Social Responsibility og med ambitiøse CO2 mål og med et omfattende
program for kvalitetssikring, blandt andet baseret på de
internationalt anerkendte kvalitetsstandarder HAACP
og ISO 22002.
Alt sammen for at vise markedet og kunderne, at man
er en virksomhed i verdensklasse.
LaserNet formaterer alle forretningsdokumenterne
Dette kvalitetsprogram gælder ikke kun for produktionen,
men også for kommunikationen med kunderne, og derfor bruger man en LaserNetløsning fra Tabellae til at
formatere alle eksterne dokumenter til kunderne, fortæller Claus Christensen:
”Vi bruger Dynamics AX 2012 til alle de administrative
opgaver, og det er udbygget med et kvalitets- og procesmodul. Et fint ERP-system som vi ellers er godt tilfredse
med. Men funktionaliteten er begrænset, når der skal
laves udskrifter. Især de udskrifter der skal sendes til
kunderne, og her er det er ikke kun de ’normale’ dokumenter, jeg taler om, såsom indkøbsordrer, fakturaer,
ordrebekræftelser og tilbud, men også fx varekataloger
og de kvalitetscertifikater, som følger med alle leverancerne til vores kunder.”
Derfor har man valgt en løsning fra Tabellae, der modtager dokumenterne fra AX 2012 systemet og omformer
dem til det kvalitetsniveau, man ønsker, både med hensyn til layout og til kundernes sprog og specialkrav til
formatet.
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Palsgaard A/S
Bekræfter vores image
Det er en løsning, som der hersker stor tilfredshed med,
forklarer Claus Christensen, der har næsten 30 års erfaring som projektleder, it-leder og logistikchef:
”Denne forbedring i kvaliteten af de dokumenter vi sender til kunderne, bekræfter nu vores image som en topprofessionel virksomhed helt ud på kundens skrivebord.
Samtidig med at den også har givet betydelige økonomiske gevinster, fordi vi nu selv kan ’programmere’ i
LaserNet, når vi skal fastlægge udseendet på et af standarddokumenterne fra Dynamics AX. Hvor vi tidligere
måtte betale i dyre domme for at få gjort det hos vores
ERP-leverandør.”
Alene gevinsten ved de sparede udviklingsomkostninger
betød, at udgifterne til at få LaserNet-løsningen i drift
blev tjent ind på mindre end et halvt år, tilføjer Claus
Christensen.
Tilfredsheden med LaserNet-løsningen skyldes også
et vellykket samarbejde med Tabellae, fortæller Claus
Christensen til sidst:

Palsgaard A/S - en førende leverandører af ingredienser til fødevarer. Virksomheden Palsgaard A/S
udvikler, producerer og rådgiver om emulgatorer
og stabilisatorer, som bruges i fødevarevirksomheder over hele verden, ved produktionen af brød,
is- og mælkeprodukter, margarine, konfekture og
chokolade og utallige andre fødevarer.
Palsgaard A/S blev stiftet i 1906, og har sit navn
efter det historiske gods Palsgaard ved Juelsminde,
hvor man stadig har hovedkontor og produktion.
Desuden har man produktion i Kina, Holland, Mexico og Malaysia og en global salgsorganisation
der dækker 108 lande.
Hos Palsgaard lægger man stor vægt på begrebet CSR - Corporate Social Responsibility - og på
at være kundefokuserede med vægt på fleksibilitet og førerskab inden for teknologi og viden.
Virksomhedens produktionsfaciliteter er derfor
certificeret efter en række internationale kvalitetsstandarder, blandt andre HACCP, ISO 22000 og
ISO 22002, ligesom man arbejder på at være CO2
neutrale i år 2020.
Virksomheden havde i 2013 en omsætning på omkring 1.000 mio. kroner og har ialt 600 medarbejdere, og er fondsejet af The Schou Foundation,
som er opkaldt efter stifteren Einar Viggo Schou.

”Tabellae kom til os på det helt rigtige tidspunkt og præsenterede en løsning, der matchede vores behov og
med en rigtig god service- og implementeringsaftale
oveni. Så vi fik løsningen i drift efter kun en dags workshop, og med en efterfølgende supportaftale præget af
fleksibilitet og hurtig service, når vi har brug for det.”
LaserNet-løsningen er nu ved at blive ’rullet ud’ til virksomhedens 4 produktionsenheder og 10 salgsselskaber,
der alle kører på den centrale ERP- og LaserNet platform i hovedkontoret i Juelsminde.
Samtidig planlægger man at udnytte flere af LaserNets
funktioner, blandt andet til indscanning af leverandørfakturaerne med OCR-funktionalitet, hvor LaserNet
’finder’ alle fakturaens datafelter, så fakturaen kan behandles elektronisk i Dynamics AX.

