Samarbetet med Tabellae har präglats av bra
kemi samt hög kompetens, vilket leder till att
vi även söker efter fler användingsområden
för Lasernet.
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AJ Produkter skapar en genväg med Lasernet
för Dynamics AX 2012
I anslutning till att AJ Produkter uppgraderar sitt ekonomisystem från en äldre version till Dynamics AX 2012,
har AJ beslutat sig för att använda Lasernet Output
Management till både formatering och design av sina
externa dokument i Dynamics AX.
”Efter vår tidigare AX-implementering använde vi väldigt
mycket resurser, tid och pengar enbart på att designa
dokument”, säger Björn Durén, Group IT-manager på
AJ Produkter i Sverige.
“I anslutning till vår uppgradering till AX2012 bestämde
vi oss slutligen för att hantera våra dokument internt i
AX 2012. Vi blev dock kontaktade av Tabellae AB, som
hävdade att det skulle vara både enklare och billigare
att designa och styra vår output från AX med Lasernet
Output Management. ”

AJ Produkter
AJ Produkter, det snabba fullserviceföretaget som designar,
säljer och levererar oväntat mycket till kontor, lager och verkstad. I över 35 år har vi levererat inredning och produkter till
företag, skolor och idrottsanläggningar i Sverige och utomlands.
Vår affärsidé är oförändrad sedan starten. Ambitionen har alltid
varit att AJ Produkter AB ska vara ett ledande företag inom
kontors-, lager- och verkstadsinredning. Vi ska leverera förstklassiga och attraktiva produkter till rätt pris. Vår ambition är
att fortsätta leda och driva utvecklingen framåt i branschen
genom att vara lyhörda för våra kunders nuvarande och framtida behov. Vi ska överträffa de förväntningar våra kunder har
rätt att ställa på oss.

”Dynamics AX ska implementeras i 18 företag i 14 länder.
Vi kan redan nu se att det är betydligt enklare att styra
och designa våra dokument i Lasernet.
Den slutgiltiga affärsplanen är inte klarlagd ännu, men
det blir utan tvivel bättre än vad vi tidigare har haft erfarenhet av inom detta område. Enkelheten hos Lasernet gör att vi har kunnat utföra större delen av designoch dokumentarbetet på egen hand”, fortsätter Björn
Durén.
AJ Produkter drar nytta av Lasernets nära integration
med Dynamics AX, vilket bland annat ger möjlighet till
bättre distribution, äkta förhandsgranskning och arkivering av alla utgående dokument från Dynamics AX.
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