
Tabellae A/S
Tlf. 4324 5959

Paul Bergsøes Vej 16
2600 Glostrup

info@tabellae.dk
www.tabellae.dk

Case
Story

LaserNet har - uden ekstraomkostninger - givet den 
ønskede fleksibilitet i forhold til print fra SAP ERP og 
udgør nu sammen med Microsoft BizTalk hjørneste- 
nene i Aalborg Portlands kommunikationsplatform 
omkring SAP ERP.

Morten Frederik sen
IT-chef, Aalborg Portland

”Vi skiftede i 2005 vores gamle, egetudviklede ERP-
system ud med SAP ERP, og det har vi aldrig fortrudt, 
for det er rigtigt godt ERP-system. Når det gælder om 
at producere fakturaer og ordrebekræftelser og andre 
dokumenter, der skal sendes ud af huset på papir og 
derfor være pæne at se på, så bruger vi LaserNet. For 
det er ikke blot hurtigere end SAP at arbejde med, det 
er også et mere fleksibelt værktøj end SAP, når det 
gælder output.”

Sådan lyder det fra Morten Frederiksen, der er uddannet 
cand.merc. og siden 2002 har været IT-chef i Aalborg 
Portlands danske forretningsenhed. Aalborg Portland 
har på verdensplan næsten 1700 medarbejdere og en 
omsætning på mere end 3 mia. kroner.

Indtil 2004 var Aalborg Portland danskejet, og siden har 
det været en del af den italienskejede cementkoncern 
Cementir Holding.

I koncernens øvrige selskaber i Italien og Tyrkiet brugte 
man ERP-systemet SAP, og derfor skiftede man også 
til SAP hos Aalborg Portland. SAP-implementeringen 
startede i 2006 og systemet blev taget i drift i 2007.

SAP tungt at sætte op
Dette skifte fra et ældre, egetudviklet ERP- system til 
et stort og velrenommeret standard ERP-system forløb 
fint, og det blev generelt hilst velkommen i virksomheden.

Kunder og leverandører, der modtager fakturaer, ind- 
købsordrer og andre forretningsdokumenter fra Aalborg 
Portland i elektronisk format, f.eks. i EDIFACT eller XML- 
format, får dem nu tilsendt direkte fra SAP via Microsoft 
BizTalk, som Aalborg Portland i 2006 valgte som plat-
form for data-integration omkring SAP ERP.

Men til de kunder og leverandører, der ønsker at mod-
tage traditionelt printede dokumenter på papir eller pr. 
e-mail i pdf-format, leverer SAP ERP dokumenterne via 
LaserNet Output Management, forklarer Morten Frede-
riksen:

”SAP er et virkeligt godt ERP-system til en produktions- 
virksomhed som vores. Men når det gælder formate-
ring af output på papir, f.eks. fakturaer, så er SAP tung 
at danse med, fordi det er både tidskrævende og teknisk 
besværligt at formatere dokumenterne i SAP, så de 
passer til virksomhedens individuelle krav til udseendet.” 

Som en del af SAP-implementeringen modtog Aalborg 
Portland oplæg på at etablere det nødvendige print-
output direkte fra SAP ERP.

Aalborg Portland printer forretnings-
dokumenter fra SAP med LaserNet



Den rene SAP-løsning var dog efter Morten Frederiksens 
vurdering både urimelig dyr at etablere og tung at ved- 
ligeholde. Aalborg Portland ønskede en mere fleksibel 
løsning, som var lettere at vedligeholde og kunne danne 
grundlag for løbende udvikling af forskellige former for 
elektronisk kommunikation med kunder og leverandører.

Efter undersøgelse af forskellige alternativer faldt valget 
på den danske LaserNet Output Management løsning 
fra FormPipe Software. LaserNet tilbød den ønskede 
fleksibilitet og kunne anskaffes og implementeres lidt 
billigere end den rene SAP-løsning.

LaserNet har nu været i drift i 3 år og bruges til at forma- 
tere og udprinte 39 forskellige forretningsdokumenter 
på fire sprog hos Aalborg Portland. I øjeblikket indføres 
LaserNet også sammen med SAP ERP i datterselska-
bet Unicon, hvor man producerer beton. Her håndterer 
LaserNet yderligere 17 dokumenttyper på tre sprog.

Automatisk sprogstyring
LaserNet styrer selv hvilket sprog, dokumenterne bliver 
skrevet på, og hvordan datafel- terne skal stå på siden, 
afhængigt af den landekode, som LaserNet modtager 
for SAP for hver enkelt kunde.

Og til de kunder, der har taget imod Aalborg Portlands 
tilbud om at sende dokumenterne som en pdf-fil i en 
e-mail, der skaber LaserNet på baggrund af data fra 
SAP automatisk et pdf-dokument og sender det som 
en vedhæftet fil i en e-mail. Derved sparer man både 
papir, kuverter, håndtering og porto.

Et fleksibelt værktøj
”Med min faglige baggrund som økonom vurderer jeg 
IT-anskaffelser både med IT-tekniske og med forret-
ningsmæssige briller. LaserNet har været en god investe- 
ring efter begge målestokke. Ud fra en forretningsmæs-
sig synsvinkel har LaserNet siden 2007 dannet grund-
lag for fleksible tilretninger af både layout og indhold i 
vores forretningsdokumenter og for løbende etablering 
af nye print- og pdf-løsninger omkring SAP ERP.

LaserNet er et mere fleksibelt værktøj end SAP ERP, 
når det gælder printformatering, layout og grafik. 

Fem minutter - i stedet for flere timer
Som et eksempel på, hvor stor forskel der er på forma- 
teringsmulighederne i SAP og LaserNet, nævner Morten 
Frederiksen, at da man i 2008 skulle skifte firmalogo 
fra den gamle Aalborg Portland logo til Cementirs logo, 
da tog det omkring 5 min. med LaserNet for at lægge 
det nye logo ind og ændre sidefod i alle output-doku-
menterne, fordi man i LaserNet kun skulle gøre det ét 
sted. Havde Aalborg Portland ikke benyttet LaserNet ville 
en tilsvarende ændring have krævet mange timers as-
sistance, fordi ændringen her skulle være lavet i alle 39 
dokumenttyper i SAP.

Aalborg Portland A/S, med hovedkontor i Køben- 
havn, udvikler og sælger cement, som produce-
res på egne fabrikker i Danmark, Egypten, Malaysia 
og Kina.

Aalborg Portland A/S er ejet af den italienske kon- 
cern Cementir Holding og havde i regnskabsåret 
2009 en omsætning på 3.314 milliarder kroner 
og godt 1600 medarbejdere.

Efter 3 år er LaserNet en løsning, som man er godt tilfreds 
med hos Aalborg Portland. SAP er et glimrende ERP-system, 
men det er endnu bedre med LaserNet udenpå.

Morten Frederik sen
IT-chef, Aalborg Portland
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