
.

• 500 000 fakturor per år har  
gjorts flexiblare

• Åtskilliga konsulttimmar har  
sparats in eftersom man nu  
själv kan implementera nya  
återförsäljarkedjor

• Hanterar nu nio återförsäljarkedjor 
mot tidigare två

• Enkelt underhåll och smidig  
utveckling av dokument

Resultat

Danske Spil har blivit  
mer konkurrenskraftigt

Danske Spil är Danmarks största 
spelbolag. De mest kända varu-
märkena är Tips, Oddset, Lotto och 
skraplotter som säljs i 4 500 butiker, 
kiosker och snabbköp i hela Danmark. 
En stor del av Danske Spils överskott 
går till välgörande ändamål. Företaget 
har ca 300 anställda och använder 
ERP-systemet AX 2012.

Om företaget

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

“Tabellae har lyssnat på våra behov, förstått vårt sätt att  
  göra ting på och implementerat lösningen snabbt”  

  Michael Jensen 
  Senior Controller, Danske Spil

Danske Spil skickar ut hela 500 000 
fakturor om året. En så enormt stor 
mängd dokument ställer krav på att 
dokument-hanteringen är stabil och att 
man snabbt kan skapa nya återförsäl-
jarkedjor.

”Tidigare var det en tung process att änd-
ra layout och innehåll i dokument”, berät-
tar senior controller Michael Jensen. ”Även 
mycket små ändringar tog 3–4 veckor ef-
tersom vi var tvungna att anlita både vår 
ERP-partner och vår egen IT-avdelning 
varenda gång. Det gjorde dessutom ut-
vecklingskostnaderna enormt höga när vi 
skulle införa elektronisk fakturering till nya 
återförsäljarkedjor.” 

ERP-uppgraderingar blir billigare
Danske Spil föredrog att få en standardlös-
ning för dokumenthantering som precis 
som Lasernet är en integrerad del av 
AX2012. Den tidigare lösningen var speci-
alanpassad till det aktuella ERP-systemet, 
vilket hade gett ännu fler kostnader vid 
ERP-uppgraderingar. ”När vi uppgraderar 
vårt ERP-system nästa gång följer Laser-
net med automatiskt. Då blir uppgrader-
ingen billigare”, berättar Michael Jensen. 

Insparade arbetsmoment och 
besparingar
Dokumenthanteringen har flyttats från IT- 
till ekonomiavdelningen, och därför kan 
viktiga beslut nu snabbt omsättas i hand-
ling. När Danske Spil ska implementera 

nya återförsäljarkedjor, står inför nya lag-
krav eller när det kommer önskemål kan 
ekonomiavdelningen nu själv göra ändrin-
garna. På så sätt har det blivit nästan kost-
nadsfritt. ”Lasernet är enkelt att använda. 
Det mesta är ”dra och släpp” och det spa-
rar vi in många interna arbetsmoment och 
externa konsulttimmar på”. 

Fokus på kärnverksamheten
Den snabba reaktionen på önskemål och 
behov märker återförsäljarkedjorna av. 
Det har förbättrat samarbetet. Med Laser-
net har ekonomiavdelningen dessutom 
blivit ännu effektivare och har bl.a. kunnat 
frigöra tid för att implementera hela nio 
kedjor mot tidigare två.  

Tabellae förstår vår värld
”Tabellaes konsulter har lyssnat på våra 
behov och krav. De har förstått vår värld 
och vårt sätt att göra saker och ting på, 
och implementerat lösningen snabbt. Im-
plementeringen har funkat perfekt. Tabel-
lae har varit proffsiga och man har alltid 
kunnat få tag i dem per telefon.”

Konkurrenskraftigare nu och framöver
På en spelmarknad i snabb utveckling 
har Danske Spil fått en attraktivare och 
mer tillgänglig produkt än konkurrenterna, 
utländska bookmaker. ”Vi kan använda 
Lasernet för att skräddarsy de individuella 
lösningar som återförsäljarkedjorna efter-
frågar. På så sätt är vi väl rustade att möta 
framtiden”, berättar Michael Jensen.

Copenhagen, Denmark • Helsingborg, Sweden • Bergen, Norway
www.tabellae.se

FÖRETAGSFALL 
SERVICE
AX 2012


