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DAFA høster gevinsterne
flere gange ved opgradering

“Tabellaes professionelle arbejde gjorde, at
projektet var færdigt til aftalt tid og budget”
Pernille Sehested

Business Controller, DAFA

.
Om virksomheden
DAFA producerer en bred vifte af
produkter som tætningslister,
pakninger og skumemballage til
kunder over hele verden.
Virksomheden har godt 140
medarbejdere, og arbejder med
ERP-systemet Dynamics AX 2003,
der først blev opgraderet til AX 2012
og senest AX 2012 R3.

Resultater
•
•
•
•
•
•
•

Færdigt til aftalt tid
Leveret inden for aftalt budget
Bedre arbejdsprocesser
Effektiv branding af virksomheden
Mere tilfredse kunder
Nem vedligeholdelse og
udvikling af dokumenter
ROI under 1 år

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

DAFA har øget fleksibiliteten og sparet
udviklingsomkostninger ikke bare én,
men to gange, da de opgraderede til AX
2012 R3. Hemmeligheden er, at Lasernet går på tværs af ERP-versioner, og
kan genbruges ved opgraderinger.
Til aftalt tid og budget
“Fordelene ved Lasernet er flyttet med over
fra den tidligere ERP-version”, fortæller
Business Controller Pernille Sehested, der
også glæder sig over, at opgraderingsprojektet var færdigt både til aftalt tid og
budget. Én årsag er, at Tabellae har god
forretningsforståelse og er dygtige til at
eksekvere hurtigt.
En strategisk partner
“Tabellae har været med til at udvikle
forretningen og har bl.a. tilført stor viden
om de standarder, der findes i byggebranchen. Rådgivningen fra Tabellae har
gjort, at vi har undgået at skulle udvikle
specielle standarder for hver ny kunde i
branchen, men i stedet har tænkt smart
fra starten.”
“Vi oplever at flere og flere kunder stiller
krav om, at dokumenter skal sendes i et
særligt format, fx inden for Automotivebranchen. For os er det blevet et konkurrenceparameter at kunne levere i dét format, som vores kunder ønsker”. Pernille
Sehested fortæller videre: “Tabellae tænker alle processer ind og fungerer i praksis
som en forlængelse af vores it-afdeling.

Deres hurtige respons gør, at vi udnytter
funktionaliteten i systemet bedst muligt”.
Intet behov for eksterne konsulenter
“Vi har ikke længere behov for programmering eller eksterne konsulenter. Med
Lasernet kan vi selv ændre på felter, filformat, dataindhold og design fra kunde
til kunde, fordi brugerfladen er intuitiv og
‘drag and drop’-baseret. I dag er vores dokumenter både kundevenlige og opfylder
vores, kundernes og myndighedernes
krav”.
Tidsspilde og fejl minimeret
DAFA gennemgår i disse år en digital
transformation og ønsker derfor at benytte
Lasernet så meget som muligt.
Foreløbig printes stregkoder med Lasernet, hvilket har sparet mange dobbelte
arbejdsgange. Derudover er firmaets
CAD-filer blevet gjort søgbare. Lasernet
tilfører metadata til hver PDF-tegning, som
indekseres og gøres søgbar i Sharepoint.
Nu er det blevet nemt, blandt tusindvis af
CAD-tegninger, at finde de relevante og
dermed opnå synergi mellem projekterne.
“Lasernet er blevet et uundværligt værktøj,
hvor nye anvendelsesmuligheder åbner
sig hele tiden”, fortæller Pernille Sehested.
God investering
Pernille Sehested vurderer, at Lasernetinvesteringen tjente sig selv hjem allerede
det første år. Siden er gevinsterne bare
akkumuleret yderligere år for år.
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