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“Tabellaes kunskap gör
vår support ännu bättre”

“All kunskap jag får från Tabellae tar jag till mig och
kan därmed erbjuda en bättre support efteråt”
René Dalgaard

Business Application Consultant

.
Om företaget
AVK-koncernen tillverkar, säljer och
underhåller ventiler, brandposter
och tillbehör till bland annat försörjningsindustrin. Koncernen består
av 84 företag över hela världen och
har cirka 3 400 anställda - därav 620
i Danmark. Företagen i koncernen
använder både NAV (82 st) och AX
(2 st) och implementeringen påbörjades i februari 2014. Preliminärt har
50 företag fått Output Management
via Lasernet (48 NAV och 2 AX).
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Lägre utvecklingsomkostnader
Hög användarvänlighet
Hög flexibilitet
Goda vidareutvecklingsmöjligheter
Effektivt samarbete
Förhöjd kunskapsnivå

Se flera företagsfall
och läs mer om detta
fall på tabellae.se

René Dalgaard har nästan 20 års erfarenhet av NAV, men är medveten om att
utvecklingen går starkt framåt. En bra
dialog med Tabellae ger konstant utveckling och ger honom den extra specialkompetens och den snabba responstid
som gör det möjligt för honom att serva
en hel koncern.
Röd tråd och flexibilitet samtidigt
Att ge support till 84 företag i 30 olika länder
och samtidigt underhålla 2 självständiga
ERP-system, ställer stora krav och kräver
styrning. Dokumentens layout måste vara
konsekvent i förhållande till varumärket,
samtidigt som innehållet måste gå att variera. Ändringar påverkar många företag
och måste därför kunna aktiveras och inaktiveras. René Dalgaard berättar: “Där har
vi skapat en flexibel mall, som gör det enkelt för företagen att lägga till text, välja fält
och placering och därefter börja att skriva
ut omedelbart”.
Insparade utvecklingskostnader
“Vi har sparat pengar på utveckling av rapporter och har fått en användarvänlig och
flexibel lösning med möjlighet för vidareutveckling”. Han understryker två smarta funktioner: “Har man en faktura på exempelvis 4
sidor, kan den första, de mellersta och den
sista sidan ha helt olika layout. Det ger ett
professionellt utseende och begränsar pappersförbrukningen. En fil kan även delas
upp i flera filer som, beroende på innehållet,
kan hanteras och skrivas ut enskilt”.

Fast kontaktperson
René Dalgaard fortsätter: “Vi är nöjda med
valet av Tabellae. Samarbetet fungerar bra
och vi upplever snabba responstider, särskilt när det är brådskande.”
“Även om jag är NAV-programmerare, vill
jag gärna lära mig ännu mer. I stället för att
kontakta support varje gång vi är i behov
av hjälp, har vi fått en fast kontaktperson,
som vi kan kontakta direkt. Han kan logga
in snabbt och är bekant med våra inställningar. Han är bra på att förklara och jag får
titta över axeln, så att jag lär mig hur man
löser problemet. Alla kunskaper jag får från
Tabellae, tar jag därmed till mig och kan erbjuda en bättre support efteråt.
Tabellae är mycket professionella och samarbetsvilliga. Även i situationer där det har
visat sig att Lasernet inte är problemet, erbjuder de ändå massor av kunskaper och
vilja att hjälpa till avseende nätverk och annat.”
Omfattande tillgänglig kunskap
“Tabellae gör mycket för att dela med sig
av sina kunskaper. De erbjuder bland annat onlinesessioner, där ett nytt ämne tas
upp varje gång. Här kan man bland annat se hur nya funktioner kan användas i
olika situationer. Som en del av Tabellaes
supportavtal, tillhandahålls en rapport
med status för lösningen en gång per år.
Om det föreligger fel eller något inte är ändamålsenligt inställt, noteras detta, så vi får
möjlighet att få problemet åtgärdat. På så
sätt är lösningen alltid optimerad.”
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