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DAFA kammar hem vinsten
flera gånger vid uppgradering

“Projektet var färdigt både till överenskommen
tid och budget eftersom Tabellae har bra affärsförståelse och är duktiga på att leverera snabbt”
Pernille Sehested

Business Controller, DAFA

.
Om företaget
DAFA tillverkar en bred palett av
produkter som t.ex. tätningslister,
packningar och skumemballage till
kunder över hela världen. Företaget har drygt 140 medarbetare och
arbetar med ERP-systemet Dynamics
AX 2003, som först uppgraderades
till AX 2012 och senast till AX 2012 R3.

Resultat
•
•
•
•
•
•
•

Färdigt till överenskommen tid
Inom överenskommen budget
Bättre arbetsprocesser
Effektiv varumärkesprofilering
Nöjdare kunder
Enkelt underhåll och
utveckling av dokument
Avkastning på investeringar (ROI)
under ett år

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

DAFA har ökat flexibiliteten och sparat
in utvecklingskostnader inte bara en
utan två gånger när de uppgraderade
till AX 2012 R3. Hemligheten är att Lasernet spänner över samtliga ERP-versioner och kan återanvändas vid uppgraderingar.
Till överenskommen tid och budget
”Fördelarna med Lasernet har flyttats över
från den tidigare ERP-versionen”, berättar affärsekonom Pernille Sehested, som
även är nöjd med att uppgraderingsprojektet var färdigt både till överenskommen
tid och budget. En orsak är att Tabellae
har bra affärsförståelse och är duktiga på
att leverera snabbt.
En strategisk partner
”Tabellae har varit med och utvecklat verksamheten och har bl.a. tillfört stora kunskaper om de standarder som finns inom
byggbranschen. Tabellaes rådgivning har
gjort att vi inte har behövt ta fram särskilda
standarder för varje ny kund i branschen
och istället har kunnat tänka smart från
allra första början.”
”Vi upplever att fler och fler kunder ställer
krav på att dokument ska skickas i ett särskilt format, t.ex. inom bilbranschen. För
oss har det blivit en konkurrensparameter
att kunna leverera i det format som våra
kunder vill ha.” Pernille Sehested fortsätter: ”Tabellae tänker in alla processer och
fungerar i praktiken som en förlängning av

vår IT-avdelning. Deras snabba respons
gör att vi kan utnyttja funktionerna i systemet på bästa möjliga sätt.”
Inget behov av externa konsulter
”Vi behöver inte längre programmering eller externa konsulter. Vi kan själva ändra
fält, filformat, datainnehåll och design efter
den enskilda kunden eftersom användargränssnittet är intuitiv och ”dra och släpp”baserat. Idag är våra dokument både
kundvänliga och uppfyller våra, kundernas och myndigheternas krav.”
Tidsspillan och fel minimeras
DAFA har de senaste åren genomgått en
digital transformation och vill därför använda Lasernet så mycket som möjligt.
I nuläget skrivs streckkoder ut med Lasernet, vilket har sparat in många dubbla
arbetsmoment. Dessutom har företagets
CAD-filer gjorts sökbara. Lasernet tillhandahåller metadata till varje PDF-ritning, som
indexeras och görs sökbar i Sharepoint.
Nu har det blivit enkelt att hitta relevanta
CAD-ritningar bland tusentals andra och
därmed skapa synergi mellan projekten.
”Lasernet har blivit ett oumbärligt verktyg
där nya användningsmöjligheter öppnar
sig hela tiden”, berättar Pernille Sehested.
Bra investering
Pernille Sehested uppskattar att Lasernetinvesteringen betalade sig själv redan
första året. Efter det har vinsterna bara ackumulerats år för år.
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