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Bedre dokumenter og arbeidsflyter 
med Dynamics 365 løsning

Legemiddel- og sikkerhetsindustrien 
kjennetegnes av høye krav til dokumen-
tasjon, standardisering og sikkerhet. 
Samarbeidet med Tabellae har forbedret 
Broen-Labs daglige forretningsflyter 
med produksjonsordrer, etiketter og do-
kumenter i salgsflyten.

Tilbud, ordre, ordrebekreftelse, plukkliste, 
følgeseddel, pakkliste og faktura – hele 
dokumentflyten er forbedret med Laser-
net Output Management for D365 FO.

Bedre kommunikasjon 
mellom avdelinger
Ved hjelp av Lasernet D365FO Connector 
har Tabellae beriket standardrapporten 
med nøkkeldata til produksjonsordren, 
slik at den nå kan inkludere referanser, 
notater fra salg og andre avdelinger. 
Hvis Salg for eksempel har inngått avtale 
med en kunde om at et produkt skal pa-
kkes oppå et annet, kommer det et notat 
om dette som hjelp til kollegene i Monter-
ing og Forsendelse, som dermed sparer 
interne arbeidsganger. 

Høy driftsikkerhet 
gjennom hele prosessen
Produksjon, Montering og Forsendelse er 
avhengige av at etikettskriveren blir ‘ma-
tet’. Tabellaes Best Practice-prosesser 
har bidratt til å sikre at det høye tempoet 
i eti-kettskrivingen ble opprettholdt uten 
avbrudd – både under og etter imple-
menteringen.

Mer brukervennlige dokumenter
Tabellae har sikret at branding- og de-
signelementer har blitt definert fra start-
en. Dette gjelder f.eks. farger, fonter og 
fontstørrelser i brødtekst, overskrifter og 
titler. Prosessen har resultert i en tidsbe-
sparende implementering, der de riktige 
tingene er definert – første gang.

Sortering på varenumre er gjort intelli-
gent med bruk av summering på plukklis-
ten: Hvis f.eks. 10 varelinjer har samme 
varenummer, vil det ikke bli skrevet ut 10 
like varelinjer, men i stedet bare én var-
elinje, der det står ‘10 stk.’. Funksjonen 
er standard i Lasernets designverktøy og 
har spart mange konsulenttimer i imple-
menteringen. 
Det samme har Lasernets connector 
som sikrer at det som defineres i mor-
selskapet, også virker i alle underselska-
per. Connectoren støtter D365 Cross 
Company Data Sharing.

Risikoen for feil e redusert
Den økte automatiseringen av arbeids-
flyter har spart manuelle arbeidstimer. 
For eksempel i forbindelse med pakklis-
ter som tidligere ble laget manuelt ut fra 
fakturaene. I dag skrives pakklistene au-
tomatisk ut samtidig med følgeseddelen. 

Business Controller Finn Harmsen ut-
dyper: “Vi har redusert risikoen for feil be-
tydelig, fordi vi har effektivisert så mange 
prosesser med Tabellae”.
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CASE 
LEGEMIDDELINDUSTRIEN 
DYNAMICS 365 FOR OPERATIONS

• Tidsbesparende implementering,  
der de riktige tingene blir definert 
første gang

• Besparende arbeidsflyter
• Brukervennlige dokumenter
• Forbedret kommunikasjon mellom 

avdelinger
• Forbedret dokumentkvalitet med 

ensartede designelementer

Resultater

Broen-Lab er verdensledende innen 
laboratorie- og sikkerhetsutstyr. 

Produktene omfatter bl.a. nøddusjer, 
øyedusjer og laboratoriearmaturer, og 
brukes på sykehus, i fysikkundervisn-
ing, innen legemiddelindustrien og i 
private virksomheter.

Virksomhetens ERP-system er Micro-
soft Dynamics 365.

Om virksomheten

“Vi har redusert risikoen for feil betydelig, fordi vi har  
effektivisert så mange prosesser med Tabellae”.

Finn Harmsen  
Business Controller, Broen-Lab

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


