
.

“Vi kan formatere dokumentene slik vi ønsker 
og uten alle de bindingene som AX’en har”

MEDA er et grossistfirma som 
markedsfører mer enn 300 forskjellige 
reseptbelagte legemidler, reseptfrie 
legemidler og medisinsk utstyr. 
Det verdensomspennende, svensk-
eide legemiddelfirmaet har hovedkon-
tor i Stockholm og avdelinger i 55 land 
med 2900 ansatte. MEDA i Danmark 
har 30 ansatte.
MEDA bruker AX 2009 og er ved å 
oppgradere til AX 2012.

Om selskapet
“Jeg hadde lett etter et program som 
kunne formatere våre utgående doku-
menter og tilpasse dem til den enkelte 
kundes ønsker og krav, både med 
hensyn til formatering, utseende og 
forsendelse. Jeg kikket på Lasernet, 
og kunne umiddelbart se at det var 
akkurat det vi trengte. 
Her kan du formatere dokumentene 
akkurat slik du ønsker det og uten alle 
de bindingene som AX’en har.” 

Det forteller Poul Erik Jensen, som er nor-
deuropeisk IT-sjef. “Dokumentene AX-
systemet leverer oppfyller ikke kravene 
som både vi og våre kunder stiller til 
utseende og formatering. AX’ens doku-
menter er tegnbasert, og AX’en har in-
gen verktøyer for å tilpasse dem grafisk 
til kundenes ønsker. Det har Lasernet.“

Lasernet har blitt brukt av MEDA siden 
2011, hvor man oppgraderte til MS Dy-
namics AX 2009. Man kjører derfor idag 
Lasernet sammen med AX’en.

Automatisk og problemfri daglig drift
I dag klarer Lasernet både formaterin-
gen og leveringen av alle MEDAs doku-
menter i Nord-Europa, f.eks. fakturaer, 
følgesedler og ordrebekreftelser. 
Det skjer i en daglig drift som er automa-
tisk og problemfri, og med en presisjon 
og kvalitet som støtter MEDAs image 
som et selskap som leverer høy kvalitet. 
Det skjer på alle lokale språk - også 

på russisk, og i det format og med den 
forsendelsesmåten kundene ønsker. 
Det kunne f.eks. være som PDF-do-
kument i en e-post, eller i OIO-format, 
som de danske myndighetene krever. 

Klarer de tøffeste krav til formatering 
Som et eksempel på Lasernets flek-
sibilitet, nevner Poul Erik Jensen at de 
danske helsemyndighetene har et rap-
porteringsskjema som er så spesielt at 
det er fritatt fra OIO kravet, og AX-pro-
grammererne hadde droppet det. Med 
Lasernet var det dog ikke noe problem 
å formatere rapporteringsskjemaet med 
den lovlige og korrekte oppbygning og 
datainnhold.

Tillit til løsningen, også på lang sikt
Poul Erik Jensen har stor tillit til løsnin-
gen, også på lang sikt:
“Vi er for øyeblikket igang med et større 
prosjekt for å oppgradere fra AX2009 til 
AX2012. Dette skjer i en kompleks pros-
ess med ulike tidsplaner for landene 
som vi har ansvar for. Så vi skal kjøre de 
to AX-versjonene parallelt, med alle de 
utfordringer som det jo gir.

Når det gjelder vår Lasernet-løsning, 
er jeg helt trygg, også på lang sikt. For 
det klarer jo langt mer enn vi bruker nå. 
Uansett hvilke utfordringer vi vil møte på 
outputsiden, har jeg full tillit til at Laser-
net kan løse oppgaven. Uansett hvilken 
AX vi bruker. “
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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

“Lasernet klarer langt mer enn vi bruker nå...  
  Uansett hvilke utfordringer vi vil møte på outputsiden,  
  har jeg full tillit til at Lasernet kan løse oppgaven.” 

  Poul Erik Jensen 
  Nordeuropeisk IT-sjef


