Lasernet håndterer alle dokumenter fra Dynamics AX.
Vi mærker i dagligdagen overhovedet ikke til, at vi
bruger Lasernet. Al outputhåndtering sker helt af sig
selv, og det kører fuldstændig uden problemer, også
når der sker ændringer i vores AX-system.
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En fælles Lasernet-løsning
for alle tre virksomheder
”Vi bruger Lasernet til at formatere og videresende alle
udadgående dokumenter til vores kunder og leverandører, så de modtager det enkelte ’dokument’ med præcis
det layout og på det sprog de ønsker; og så dokumenterne bliver sendt til modtagerne i det elektroniske format
og med den transportmetode, som modtagerne foretrækker - og nogle gange ligefrem kræver.”
Det fortæller Henrik Lynnerup, chef for IT-afdelingen i
Silkeborgvirksomheden Elfac, hvor man samtidig er ITafdeling for et svensk og et finsk søsterselskab, med et
fælles AX-system og med en fælles Lasernet-løsning
for alle tre virksomheder.
Hos Elfac leverer man avancerede kabelsystemer til
f.eks. Vestas og ABB og andre store koncerner, og det
er en virksomhed med globalt perspektiv og med kunder,
der stiller tårnhøje krav til både kvalitet og leveringspræcision.

Samtidig med at virksomhedens ejere - som er den svenske Lagercrantz Group - stiller ligeså høje krav til både
omsætning og overskud.
Elfac arbejder med en målrettet Lean-strategi, der bl.a.
har betydet, at man i de senere år har haft en kraftigt
voksende omsætning uden at øge antallet af medarbejdere fra de 84, som det har ligget på i flere år.
Lean-strategien omfatter mange forskellige initiativer for
at øge effektiviteten og mindske omkostningerne, og én
af kernemålsætningerne er, at IT-systemerne er et strategisk værktøj, der skal bidrage til væksten, men samtidig drives med de lavest mulige udgifter.
Lasernet - et bidrag til Lean-arbejdet
Den målsætning bidrager Elfacs Lasernet-løsning til på
flere måder, forklarer Henrik Lynnerup:
”Vi bruger AX som vores ERP system sammen med
LaserNet, og det er en rigtig god kombination, for så
kan vi opfylde både vores egne og vores kunders krav
på en effektiv og automatiseret måde.
Baseret på parametre i Dynamics AX konverteres dokumenterne til det rette format, f.eks. XML eller pdf, og i
det rigtige sprog og sendes automatisk afsted til kunden.
Når et dokument skal printes ud på papir, sker det decentralt på lokale printere i de tre selskaber.
På den måde bruger man Lasernet til at håndtere alle
udadgående dokumenter. I en løsning, som IT-chef
Henrik Lynnerup er særdeles tilfreds med.
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Altid hurtig hjælp fra Tabellae
”Vi får altid hurtig og effektiv hjælp fra Tabellae. Og hvis
vi har nye idéer til, hvordan vi vil bruge Lasernet, får vi
altid en god dialog med Tabellaes folk, for at finde den
smarteste måde at gøre det på” tilføjer IT-chef Henrik
Lynnerup.
Den løbende ’programmering’ af Lasernet med f.eks. tilpasning af fakturaen til en ny kunde tager IT-chef Henrik
Lynnerup sig selv af, så han - som én af sine mange
kasketter - også er Lasernet superbruger:
”Vi driver som sagt hele virksomheden efter Lean-principperne, og det gælder også IT-driften. Så vi er kun to
mand i min afdeling, og vi er i gang med at flytte flere
og flere opgaver ud i ’skyen’. Men Lasernet - den vil jeg
ikke af med.”
Lasernet er således et af kerneelementerne i de tre
søsterselskabers fælles IT-platform. Det er et produkt,
som Henrik Lynnerup har arbejdet med i mere end 10
år, og som han derfor kender til bunds. Så hans samlede vurdering af Lasernet er baseret på et særdeles
grundigt kendskab:
”Lasernet adskiller sig fra de fleste andre IT-applikationer ved at være ekstremt fleksibelt, så vi ikke er bundet
til at løse opgaverne på en bestemt måde.”
Hos Elfac har man brugt Lasernet lige siden 2003, og
man har løbende udvidet brugen af det til flere og flere
opgaver, på flere sprog og siden år 2004 også til de to
søsterselskaber i Sverige og Finland.
Det sker, som her beskrevet, i et tæt samspil med de
tre virksomheders fælles AX-løsning, der - indtil år 2013
- har været i 4.0 versionen.
Forberedt til Dynamics AX 2012
Hvornår Elfac skifter til den seneste AX 2012 er endnu
ikke besluttet, men det vil stadig være med Lasernet
som outputsystem. Denne konvertering er allerede klargjort i Lasernet, som er klar til driftstart, når AX 2012
projektet skal sættes i produktion.

Lasernet lægger langt færre bindinger på, hvad
man kan, end andre IT-systemer gør.

Henrik Lynnerup
IT-chef, Elfac

Virksomheden Elfac ligger i Silkeborgs industrikvarter, og er specialister i rådgivning og levering
af ’skræddersyede’ kabelsystemer til brug i f.eks.
industrianlæg og vindmøller. Alle leverancer er
tilpasset til hver enkelt kundes tekniske specialkrav.
Hele produktionen er ordrebaseret, og langt de
fleste kunder, som f.eks. Vestas og Asea Brown
Boveri, stiller ekstremt høje krav til produktkvalitet
og leveringssikkerhed.
Elfac blev grundlagt i 1987, har 84 medarbejdere,
og er Danmarks førende virksomhed på sit felt,
med en produktion der overholder en lang række
internationale standarder for kvalitetssikring.
Derfor har Elfac status som ’preferred partner’
hos mange af de store kunder.
Elfac hører til den svenske koncern Lagercrantz
Group, hvor man indgår i en gruppe af tre virksomheder sammen med svenske Kablageproduktion
og EFC i Finland.

