
.

• Konkurransedyktig pris 
• Samarbeidspartner er en forlenget 

arm på (ekspert)kunnskap.
• Hurtig i gang
• Bedre lagerstyring
• Effektiv utnyttelse av A4 arealet
• Enkelt og raskt å endre layout
• Høy oppetid

Resultater

Dokumenthåndtering en god forretning, 
også for de mindre selskapene

Lakkspesialisten er en norsk handels-
virksomhet med lakkvarer og reparas-
jonsdeler til biler. Virksomheten har 55 
medarbeidere fordelt på 1 hovedkon-
tor og 4 avdelingskontorer.

Sluttkunden er lakkverksteder som 
bestiller varer f.eks. fra mail eller fax. 
Lakkspesialisten bruker ERP-systemet 
Visma Business og genererer ca. 500 
dokumenter daglig.

Om selskapet

“Vi henvendte oss til 4 forskjellige leverandører.  Tabellae har ekspert-
kunnskap, er veldig gode på pris og har lokal tilstedeværelse i Norden”. 

  Andreas Mortensen 
  IT/HMS/KS

Selv om man er en mindre virksomhet, 
kan det betale seg å investere i en om-
fattende løsning for håndtering av doku-
menter. Lakkspesialisten fikk løst lager-
styringsproblematikk og fikk samtidig en 
samarbeidspartner de kan vokse med.

I 2006 gikk Lakkspesialisten fra én til 6 la-
ger lokasjoner rundt i Norge. Utvidelsen 
skapte dessverre utfordringer når kundene 
bestilte varer. Løsningen de hadde klarte 
ikke å håndtere en ordre som inneholdt 
varer som lå på flere lokasjoner.  

Tabellae’s konkurransedyktig på prisen 
Andreas Mortensen, IT-sjef hos Lakkspe-
sialisten forteller: “Vi henvendte oss til 4 
forskjellige leverandører og Tabellae var 
veldig gode på både ekspertise og pris. 
En konkurrerende virksomhet var f.eks. 
dobbelt så dyr. Et annet firma som hadde 
lignende prisnivå var canadisk, og her vant 
Tabellae på sin lokale tilstedeværelse i Nor-
den. Mange kan snakke engelsk, men på 
meget teknisk engelsk kommer mange til 
kort. Det virket tettere både språklig og kul-
turelt, og vi vurderte det sånn at vi lettere 
og hurtigere ville komme frem til målet med 
Tabellae”.

Teknisk sterke og serviceinnstilt
“Vi fikk besøk av en konsulent som hjalp 
oss godt i gang. Allerede helt fra starten 
av hadde vi en veldig god og konstruktiv 
dialog med vår kontaktperson. 
Tabellae er en samarbeidspartner som tar 

eierskap, og helt fra begynnelsen gjorde 
det mye for at vi skulle få mest mulig ut av 
systemet. De er teknisk meget sterke og 
bidrog med faglig kunnskap og praktisk 
bruk av dokumenter. 

Vårt problem med lagerstyringen er løst 
og vi har fått bedre overblikk. Tabellae gav 
oss i tillegg gode råd om hvordan vi på nye 
måter kunne utvikle og håndtere fakturaer 
og filer på. Summen av alt dette gjorde at 
investeringen var hurtig hentet inn igjen.  
 
Andreas Mortensen er imponert over flere 
ting, som han mener andre mindre selska-
per kan får glede av, blant annet: 
• Sporbarhet og økt søkbarhet. PDF-do-
kumentarkiv gjør det enkelt å finne viktige 
dokumenter - alltid. 
• Bedre utnyttelse av A4 arealet. Man kan 
få med mer informasjon - både informasjon 
som guider kundene og markedsfører virk-
somheten. 
• Endringer i Layout’en gjøres enkelt og 
raskt, slik at en unngår dyre konsulenter. 
• Automatisering sparer mannetimer og 
sikrer høy oppetid. F.eks. ved e-utsendelse 
og backup printerløsning.

Man kan vokse med løsningen 
Lasernet har mange funksjoner, men også 
stor tilpasningsdyktighet. Han slutter “Man 
kan starte med utvalgte funksjoner og leg-
ge flere på etterhvert. Med Tabellae har vi 
kjøpt en ‘pakke’ vi ikke vokser ut av, men 
som vi vokser sammen med”.

Copenhagen, Denmark • Helsingborg, Sweden • Bergen, Norway
www.tabellae.dk

Se flere cases og 
les mer om denne case 
på tabellae.no
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