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Case
Story

När det gäller vår Lasernet-lösning, känner jag mig 
helt trygg - även på längre sikt. För den klarar mycket 
mer, än vad vi använder för tillfället!

Poul  Erik J ensen
IT-chef, MEDA

“Jag letade efter ett program som kunde formatera våra 
utgående dokument, så att de fick ett utseende som 
förmedlar kvalitet och kunde göra det möjligt att anpassa 
dem efter den enskilda kundens önskemål. Både vad 
gäller formatering och leverans. Jag tittade närmare på 
Lasernet och kunde genast se att det var precis vad vi 
behövde.”

Detta berättar Poul Erik Jensen, som är nordeuropeisk 
IT-chef hos den svenska läkemedelskoncernen MEDA, 
med kontor i Allerød hos MEDA Danmark. De 30 an-
ställda säljer nästan 300 olika läkemedelsprodukter till 
bland annat sjukhus, apotek och butiker som exempel-
vis Matas.

MEDA:s  IT-organisation i Nordeuropa,  som  Poul  Erik 
Jensen är chef för, är uppbyggd med en gemensam 
IT-central i Stockholm, som fungerar som driftscenter 
för MEDA-företagen i Norden. Tack vare applikationen, 
är det även driftscenter för de baltiska länderna och 
Ryssland, Italien, Belgien och Storbritannien. Dessutom 
kör man lokala applikationer i varje enskilt land.

Gemensamt Dynamics AX och Lasernet
De viktigaste av de gemensamma IT-applikationerna 
är Microsofts ERP-system MS Dynamics AX och där-
med även Tabellaes Lasernet, som man använder för 
att formatera och skicka alla de företagsdokument som 
man under beteckningen “Business Documents” skickar 
ut till kunderna. Här ingår bland annat fakturor, följe-
sedlar och orderbekräftelser.

Det sker på alla lokala språk, även ryska och i det format 
och med den leveransmetod som kunderna önskar. 
Det kan vara exempelvis i form av PDF-dokument i ett 
e-postmeddelande, eller i OIO-format, som de danska 
myndigheterna kräver.

Det är en lösning som alla parter - inte minst Poul Erik 
Jensen - är mycket nöjda med: “Vi har valt Lasernet 
eftersom de dokument som AX-systemet levererar inte 
lever upp till de krav som både vi och våra kunder ställer 
på utseende och format. AX dokument är teckenbase-
rade och AX har inga verktyg för att anpassa dem gra- 
fiskt efter kundernas önskemål. Det har Lasernet.”

Lasernet har använts av MEDA sedan 2011, då man 
uppgraderade från ett äldre ERP-system till MS Dyna-
mics AX 2009. I anslutning till detta rådfrågade man 
Columbus, som är MEDA:s ERP-leverantör, om de 
kände till ett output-system utan AX svagheter.

Precis vad vi saknade
Det gjorde Columbus, og svaret var Lasernet. Da Poul 
Erik Jensen, som har arbejdet med IT siden 1974, blev 
præsenteret for løsningen, var han ikke i tvivl: 

”Det var indlysende, at Lasernet var lige det, vi mangle- 
de. Her kan man formatere dokumenterne præcis som 
man ønsker det, og helt uden alle de bindinger, som 
AX’en har.”

Lasernet var precis vad vi hade
letat efter



Idag kör man därför Lasernet tillsammans med AX, där 
den löpande utvecklingen av dokumenten med datafält, 
layout och färger läggs ut till Tabellae. Detta sker som 
ett led i koncernens IT-strategi med att lägga ut så 
många uppgifter som möjligt på externa partners.

Därför består MEDA:s IT-personal i Norden endast av 
två personer, nämligen Poul Erik Jensen själv och en 
driftschef i Stockholm.

Klarar de svåraste kraven på formatering
Som ett exempel på Lasernets flexibilitet nämner Poul 
Erik Jensen att de danska hälsovårdsmyndigheterna 
har en rapporteringsblankett som är så speciell, att den 
undantas från OIO-kravet och AX-programmerarna 
hade gett upp. Med Lasernet var det dock inget större 
problem att formatera rapporteringsblanketten med 
den lagliga och korrekta uppbyggnaden och datainne-
hållet.

På så sätt klarar Lasernet nu formateringen och utskick-
andet av alla MEDA:s ‘Business Documents’ i Nord-
europa. Detta sker under en daglig verksamhet som 
är automatisk och problemfri och med en precision och 
kvalitet som stöttar MEDA:s profil som ett företag som 
levererar hög kvalitet.

Uppgradering från AX2009 till AX2012 väntar
En lösning som Poul Erik Jensen har stor förtroende 
för, även på längre sikt:

“Vi håller för närvarande, nu i slutet på 2013, på med 
ett större projekt att uppgradera vår MS Dynamics AX 
version 2009 till den senaste 2012-versionen. Detta 
sker i en komplex process med olika tidsplaner för de 
länder som vi ansvarar för. Så vi ska köra de två AX- 
versionerna parallellt, med alla de utmaningar det inne- 
bär.

När det gäller vår Lasernet-lösning känner jag mig helt 
trygg, även på längre sikt. För den klarar ju av mycket 
mer än vad vi använder för tillfället. Oavsett vilka utma- 
ningar vi kommer att stöta på vad gäller output-sidan, 
har jag fullt förtroende för att Lasernet kommer att lösa 
uppgiften. Oavsett vilken AX vi använder.”

MEDA i Danmark är ett grossistföretag, som 
marknadsför mer än 300 olika receptbelagda 
läkemedel, receptfria läkemedel och medicinsk 
utrustning.

Kunderna är särskilt sjukhus, MEDA i Danmark 
ingår i det världsomspännande svenskägda läke- 
medelsföretaget MEDA Group, som har sitt huvud- 
kontor i Stockholm och underavdelningar i 55 
länder med 2 900 anställda.

MEDA i Danmark ligger i Allerød på norra Själ-
land och har 30 anställda.

Lasernet klarar på egen hand de mest
särskilda kraven på formatering.

Poul  Erik J ensen
IT-chef, MEDA

MEDA i Danmark


