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Live med Microsoft Dynamics 365 
for operations – på tid og budsjett! 

Verdo er et internasjonalt konsern, 
med fokus på vedvarende energi. 
Virksomheten tilbyr bl.a. energi-
rådgivning og produksjon av grønt 
brennstoff som trepiller, briketter og 
bæredyktig biomasse. Verdo opererer 
i det meste av Europa og Afrika, og 
har 17 selskaper i Danmark og 1 i UK. 
I Danmark brukes AX 2012, mens det 
engelske selskapet nettopp er gått 
live med ERP-systemet Dynamics 365.

Om selskapet

Implementeringen hos Verdo  var suk-
sessfull pga. god bransjekunnskap og 
forretningsforståelse, samt et gjensi-
dig godt samarbeid.

Tabellae-kunder siden 2014
Verdo genererer mange dokumenter. 
Derfor har den danske del av organi-
sasjonen allerede i 2014 investert i 
Lasernet Output Management, samt 
Lasernet Input Management for å hånd-
tere inngående leverandørfakturaer. La-
sernet brukes bl.a. som et verktøy for å 
komme i dialog med kundene, da man 
hurtig kan endre innholdet løpende og 
gjøre det enda mer personlig. 

Trinnvis oppgradering
Hele Verdo organisasjonen er på vei 
over til Dynamics 365, men i stedet for 
å ta alle avdelingene samtidig, ble det 
besluttet å starte Dynamics 365 prosjek-
tet i et avgrenset området – hos Verdo 
UK. På den måten kunne Verdo mini-
mere risiko og innhente viktige erfarin-
ger før en større utrulling av løsningen til 
de andre avdelingene.  

Tabellae et sikkert valg 
Når implementeringen startet var Tabel-
lae en av få implementeringsspesialister 
med erfaring fra både Dynamics 365 og 
Lasernet i skyen. Dermed var valget en-
kelt og sikkert når de valgte Tabellae og 
Lasernet fremfor alternativet med å kode 
dokumentdelen i ERP-prosjektet selv. 

Verdo kunne i stedet konsentrere seg 
om den primære del av ERP-prosjektet.

Fremtidssikret oppsett gjør 
videre implementering enklere. 
Grunnstammen i løsningen er, fra Tabel-
lae’s side, laget som en gjennomtenkt 
basisløsning med innebygget fleksibi-
litet med tanke på logikk og struktur. På 
den måten blir avdelingenes ulike krav 
enklere å imøtekomme og utrullingen til 
de andre avdelingene rimeligere. 
Å bygge en fremtidssikret løsning fra 
start har kunne la seg gjøre pga et godt 
og tett samarbeid. 
Det viste seg å være svært nyttig at Ta-
bellae’s konsulenter allerede i scoping- 
og analysefasen innhentet nødvendig 
informasjon fra Verdo, som senere bidro 
til at vi fikk på plass gode løsninger 
«første gang». Tabellae tilegnet seg 
også tidlig en grunnleggende forståelse 
for hvor virksomheten er på vei som skal 
gjøre den videre utrulling av løsningen 
mer effektiv. Tabellae’s Dynamics 365 
kunnskap har også vært til stor hjelp. 

7 dokumenter klar – og flere er på vei 
Alle er designet og laget på basis av Ta-
bellae’s Best Praksis maler, som gjør at 
hoveddelen av dokumentenes innhold 
kommer raskt på plass, og lar konsulen-
tene fokusere på spesialtilpasningene. 
Layout’et kunne i stor grad gjenbrukes 
fra Verdos eksisterende dokumenter, da 
disse var laget med Lasernet i Danmark.
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Se flere cases og les mer om denne case på 
tabellae.no

CASE 
ENERGI OG FORSYNING
DYNAMICS 365 FOR OPERATIONS

Om energi- og forsyningsbransjen
Kjennetegn for energi- og forsynings-
bransjen er høye krav til informasjons-
nivå, brukervennlighet og formidling 
på dokumentene. Kundens forbruk 
skal kunne spesifiseres og ytelser skal 
kunne formidles på en forståelig måte. 

Med Lasernet har de f.eks. laget fak-
turaer som er både informative og 
selgende, med grafer, QR koder, for-
bruk utvikling, gode energiråd, osv.

Om forsyningsbransjen


