
.

• Besparelser på 16 SEK  
per faktura

• Raske dokumentendringer
• Imøtekommelse av 

landspesifikke krav
• Mer profesjonelle fakturaer
• Større fleksibilitet

Resultat

KONE tenker smart og 
oppnår store besparelser

KONE utvikler og leverer People 
Flow®-løsninger, slik som heiser, 
rulletrapper, rullebånd, automatiske 
dører og porter.  

Selskapet har 52 000 ansatte i 60 land 
og over 400 000 kunder over hele 
verden. Selskapet bruker ERP-
systemet SAP.

Om selskapet

Se flere caser og 
les mer om denne 
casen på tabellae.com

‘Smart thinking’ er et nøkkelord for 
KONE. I to år var selskapet på utkikk 
etter en intelligent fakturaløsning. Løs-
ningen ble Lasernet, som nå er tatt i 
bruk i både Danmark, Norge og Sverige. 

Som globalt selskap med én felles ERP-
plattform kan lokale tilpasningsbehov 
være utfordrende. I verste fall ødelegger 
de oppsettet et annet sted i verden el-
ler overskriver noe utilsiktet. For å unngå 
problemer må lokale tilpasninger vanligvis 
gjennom en lengre godkjenningsprosess 
og en rekke tester før de kan implemen-
teres bredt i resten av organisasjonen.
KONE Skandinavia opplevde at kundene 
stilte flere og flere krav til format og 
oppsett. Fakturaene skulle være mer pre-
sentable og brukervennlige - og passe til 
de formatene kundene allerede benytter, 
noe som ikke er enkelt å gjennomføre med 
ERP-systemet SAP.

Smart thinking 
I KONE-konsernet er det konstant fokus 
på å finne smartere måter å gjøre tingene 
på. Medarbeiderne oppfordres bl.a. til å 
foreslå nye ‘KONE Way’-forretningspro-
sesser som, hvis de er gode nok, innføres 
som standard over landegrenser. Benny 
Avenstrup, Business Process Change 
Manager, så et potensial i å forbedre både 
oppsett og arbeidsprosess på fakturaom-
rådet. “Lasernet virket fleksibelt og bru-
kervennlig og jeg innså at våre Key Users 
kunne gi support i alle tre land og avlaste 

hverandre f.eks. ved ferie og sykefravær”.

Fleksibilitet og praktisk arbeidsprosess
Utenom vanlig praksis fikk han klarsignal til 
å sette opp en lokal løsning som gav dem 
muligheten til å sende fakturaer på e-post, 
E-faktura og ved utskrift, hvor godkjennel-
ser håndteres internt. Dermed unngår man 
lange testperioder og kan tilpasse seg krav 
fra kundene raskt og individuelt i landene. 
Det blir enklere å etterkomme kundenes 
ønsker, og det blir lettere å omsette medar-
beidernes gode ideer til handling. Oppset-
tet er blitt ryddig og brukervennlig, slik at 
kundene tydelig kan se hva de betaler for.

Store besparelser og fornøyde kunder 
“Tidligere var det mange ønsker og 
spørsmål fra kundene våre, men i dag hø-
rer vi ingenting. Det oppfatter vi som gode 
nyheter”, sier Benny Avenstrup og fort-
setter: “Vi har beregnet at bare i Sverige 
sparer vi ca. 16 kroner per faktura. Laser-
net har virkelig gjort det betydelig billigere 
for oss. Det er fleksibelt, enkelt og raskt å 
bruke. Det er bare å flytte elementene dit 
man vil ha dem, så er det klart.”

Det har vært et helt utrolig samarbeid! 
“Når vi har behov for hjelp, er Tabellae 
alltid velvillige til å hjelpe oss, og vi har fått 
veldig god support. Det har stor betyd-
ning fordi forsinkelser ved fakturering 
koster oss mange penger. Tabellae er vir-
kelig en god og pålitelig samarbeidspart-
ner. Det har vært helt utrolig!”
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“Lasernet har virkelig gjort det betydelig billigere for oss.    
 Det er fleksibelt, enkelt og raskt å bruke”

  Benny Avenstrup
  Process Change Manager  
  for Danmark, Norge og Sverige, KONE


