Lasernet hanterar alla dokument från Dynamics AX.
Vi märker inte överhuvudtaget i vardagen att vi
använder Lasernet. All output-hantering sker helt
av sig självt och det sker helt utan problem, även
när det genomförs ändringar i vårt AX-system.
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En gemensam Lasernet-lösning
för alla tre företagen
”Vi använder Lasernet för att formatera och vidarebefordra alla utgående dokument till våra kunder och leverantörer, så att de får varje enskilt dokument med exakt
den layout och det språk som önskas, samt att dokumenten skickas till mottagaren i det elektroniska format
och med den transportmetod som mottagarna föredrar
- och i vissa fall även kräver.”
Det berättar Henrik Lynnerup, chef för IT-avdelningen
hos Silkeborg-företaget Elfac, där man samtidigt fungerar som IT-avdelning för ett svenskt och ett finskt systerföretag, med ett gemensamt AX-system och gemensam Lasernet-lösning för alla tre företagen.
Hos Elfac levererar man avancerade kabelsystem till
exempelvis Vestas och ABB och andra stora företag
och det är ett företag med globalt perspektiv och med
kunder som ställer skyhöga krav på både kvalitet och
leveransprecision.

Samtidigt ställer företagets ägare - som är den svenska
Lagercrantz Group - höga krav på både omsättning
och vinst.
Elfac arbetar med en målinriktad Lean-strategi, som
bland annat innebär att man under de senaste åren har
haft en kraftigt växande omsättning utan att öka antalet
anställda från de 84 man har haft under flera års tid.
Lean-strategin omfattar många olika initiativ för att öka
effektiviteten och minska omkostnaderna och en av
kärnmålsättningarna är att IT-systemen ska fungera
som ett strategiskt verktyg som ska bidra till tillväxten
men samtidigt drivas med minsta möjliga omkostnader.
Lasernet - ett bidrag till Lean-arbetet
Den målsättningen bidrar Elfacs Lasernet-lösning till
på flera sätt, förklarar Henrik Lynnerup:
“Vi använder AX som vårt ERP-system tillsammans
med LaserNet och det är en mycket bra kombination,
för på så sätt kan vi uppfylla både våra egna och våra
kunders krav på ett effektivt och automatiserat sätt.
Baserat på parametrarna i Dynamics AX konverteras
dokumenten till det rätta formatet, exempelvis XML eller PDF och på rätt språk, varefter de skickas automatiskt till kunden.
När ett dokument ska skrivas ut på papper, sker det via
de lokala skrivarna hos respektive företag.
På så sätt använder man Lasernet för att hantera alla
utgående dokument. Via en lösning som IT-chef Henrik
Lynnerup är särskilt nöjd med.
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Elfac - specialister på
kabelsystem
Alltid snabb hjälp från Tabellae
“Vi får alltid snabb och effektiv hjälp från Tabellae. Och
om vi har nya idéer om hur vi vill använda Lasernet,
får vi alltid en bra dialog med Tabellaes personal, för
att hitta det smartaste sättet att genomföra det” tillägger
IT-chef Henrik Lynnerup.
Den löpande ‘programmeringen’ av Lasernet med exempelvis anpassning av fakturan till en ny kund, tar ITchef Henrik Lynnerup hand om själv - utöver sina många
andra färdigheter, är han även en Lasernet superanvändare:
“Vi driver som sagt hela verksamheten enligt Lean
principerna och det gäller även IT-verksamheten. Så vi
är bara två personer på min avdelning och vi håller på
med att avveckla fler och fler ‘onödiga’ uppgifter. Men
Lasernet gör vi oss inte av med!”
Lasernet utgör således ett av kärnelementen i de tre
systerföretagens gemensamma IT-plattform. Det är en
produkt som Henrik Lynnerup har arbetat med i mer
än 10 år och som han därför bemästrar till fullo. Hans
sammanlagda bedömning av Lasernet grundar sig därför på särskilt djupa kunskaper:
“Lasernet skiljer sig från de flesta andra IT-applikationer på grund av dess extrema flexibilitet, så vi är inte
tvingade att lösa uppgifterna på ett bestämt sätt.”
Hos Elfac har man använt Lasernet sedan 2003 och
man har löpande utvidgat användningen av det till fler
och fler uppgifter och på flera språk och sedan 2004
har även systerföretagen i Sverige och Finland använt
Lasernet.
Detta sker, som det beskrivs här, i tätt samarbete med
de tre företagens gemensamma AX-lösning, som fram
till 2013 har varit 4.0-versionen.
Förberedd för Dynamics AX 2012
När Elfac byter till den senaste AX 2012 har ännu inte
beslutats, men det kommer fortfarande att vara med
Lasernet som output-system. Denna konvertering är
redan färdigställd för Lasernet, som är klart att tas i bruk
när AX 2012-projektet ska driftsättas.

Lasernet ställer mycket mindre krav på, vad
man kan, än vad andra IT-system gör.

Henrik Lynnerup
IT-chef, Elfac

Företaget Elfac ligger i Silkeborgs industrikvarter
och är specialister inom rådgivning och leverans
av ‘skräddarsydda’ kabelsystem för användning i
exempelvis industrianläggningar och vindkraftverk.
Alla leveranser är anpassade efter den enskilda
kundens särskilda tekniska krav.
Hela produktionen är beställningsbaserad och
nästan alla kunder, som exempelvis Vestas och
Asea Brown Boveri, ställer extremt höga krav på
produktkvalitet och leveranssäkerhet.
Elfac grundades 1987, har 84 anställda och är
Danmarks ledande företag inom sitt område, med
en tillverkning som uppfyller en lång rad internationella standarder för kvalitetssäkring.
Därför har Elfac status som ’preferred partner’
hos många av de stora kunderna.
Elfac tillhör den svenska koncernen Lagercrantz
Group, där man ingår i en grupp av tre företag
tillsammans med svenska Kablageproduktion och
EFC i Finland.

