Kwintet Kansas effektiviserer forretningen med
LaserNet
”Jeg har ikke set noget, der overgår LaserNet”
Sourcing Manager Morten Michelsen, Kwintet Kansas

Udfordring
At skifte fra papirbaseret til elektronisk
fakturering og ordrebekræftelse.
At kunne håndtere OIOXML-formatet
i forhold til handel med det offentlige.
At kunne arbejde med flere forskellige
it-systemer på en brugervenlig måde.
Sikre muligher for fremtidig udvidelse
med flere formater.
At styrke virksomhedens image gennem tidssvarende forretningsdokumenter, der altid kan opdateres med
nye logoer m.v.
Software
SAP
Navision
TEKODAIM
Løsning
LaserNet
Hvorfor LaserNet
Løsningen tilbyder håndtering af
OIOXML og elektronisk håndtering af
fakturering og ordrebekræftelse og
kan udbygges med flere moduler.
Er det noget for dig
LaserNet kan bruges til alle virksomheder, som anvender ERP eller andre administrative systemer, der producerer
output til kunder, leverandører og
ansatte.

Kwintet
Kansas A/S
har vinket
farvel til udprint af ordrebekræftelser og
fakturaer.
Det har
betydet,
at koncernen nu
kan styre
formularer
og grafisk
identitet i
datterselskaber over hele Europa centralt fra ét sted. Besparelserne har været
store fra dag ét.
”Vi består af flere selskaber og findes i det meste af Europa. Derfor var det en
udfordring for os at finde en Output Management-løsning, der kunne rumme
bredden,” fortæller Morten Michaelsen, der er Sourcing Manager hos Kwintet
Kansas i Odense. ”Vores primære mål var at skifte til elektronisk fakturering og
ordrebekræftelse. Løsningen skulle også kunne håndtere OIOXML-formatet til det
offentlige, være brugervenligt, håndtere flere it-systemer, samt indeholde muligheder for fremtidige udvidelser til nye formater.”
De tre største virksomheder i Kwintetkoncernen genererer datastrømme fra forskellige it-platforme, nemlig SAP, Navision og branchesystemet TEKODAIM. Alene det
gav begrænsninger, da Kwintet Kansas begyndte at se sig om efter en leverandør:
”I vores søgning efter en leverandør, der kunne opfylde vores krav til en løsning med
med modulopbygning,brugervenlighed og allround kvalitet, var der ingen tvivl:
Det skulle være Output Management-løsningen LaserNet fra en anderkendt LaserNet-leverandør,”
oplyser Morten
Michaelsen.
Alsidigt og ekstremt
brugervenligt
Alsidigheden i LaserNet betød, at
den uden problemer kunne spænde
over landegrænser
og it-platforme. I
Danmark implementerede man
moduler til fakturering og elektronisk
ordrebekræftelse. Det samme gjorde man i Sverige, hvor systemet også banede vej
for et skift fra matrix- til laserprint – et længe næret ønske. Nu kan der udveksles
data mellem forskellige systemer, og den internationale Corporate Identity styres
centralt fra Danmark.
”Processen har været god, vores LaserNet leverandør har overholdt alle aftaler, og
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dialogen med dem har
været konstruktiv,” siger
Morten Michaelsen, ”og
hvad løsningen angår,
har jeg stadig ikke set
noget, der overgår LaserNet – heller ikke når
det gælder brugervenlighed. I dag kan en af
vores kontoruddannede
medarbejdere tilføje nye
dokumenter, og vi har
allerede haft mange
opgaver, vi selv har løst,
hvor vi tidligere måtte
benytte en programmør
eller it-konsulent for at
løse opgaven.”

Fleksibilitet på tvært af grænserne
Kwintet Kansas A/S har nogle af Europas stærkeste mærker i arbejds- og servicebeklædning som Fristads, Kansas, Hejco, Wenaas, Acode, Ehco KLM og Adolphe Lafont
og omsatte ca. 3 mia. DKK i 2005. Overgangen til LaserNet og elektroniske blanketter
har givet store fordele. Første års totale besparelse for Kwintet Kansas beløber sig til ca.
DKK 400.000.
Det er et direkte udbytte, der kan ses på bundlinjen. Det er en fordel, at Kwintet Kansas
nu har en løsning, der nemt kan implementeres i andre lande.
”En kommende opgave bliver labelsprint direkte på lageret i Riga, hvor vi fortsat har fuldstændig kontrol over processen fra centralt hold. LaserNet er en løsning, der kan det hele,
og når vi fremover udvider eller opkøber nye virksomheder i andre lande, så har vi nu
mulighed for at være hurtigt i drift. Sammen med vores LaserNet leverandør har vi sikret
os et stort forretningsmæssigt udbytte. Vi har fået enklere rutiner og en løsning med
internationalt format,” slutter Sourcing Manager Morten Michaelsen fra Kwintet Kansas.
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