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Output som tänks in från början
gör ERP-uppgraderingen billigare

”Det har räckt med relativt få utvecklingstimmar från
Tabellae och samtidigt som vi har byggt egen kompetens”
Felix Söderberg

IT/IS Application Manager, Scanreco AB

.

Scanreco tänkte in Tabellae från början
av ERP-uppgraderingen. Det gav markanta besparingar i både tid och pengar.

Om företaget
Scanreco AB har utvecklat och
levererat pålitliga radiofjärrkontrollssystem till internationella kranoch maskinproducenter i hela
världen sedan 1980-talet.
Företaget har global närvaro och ett
expanderande nätverk av distributörer
och filialer, och använder ERPsystemet AX 2012 R3.

Resultat
•
•
•
•
•

Billigare implementering
tack vare lägre timåtgång
Snabb support från Tabellae
Hjälp till självhjälp
Professionell layout
Dokumentändringar görs
blixtsnabbt

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

Flexibel och billig implementering
”Ju tidigare man tänker in Output Management desto mer sparar man. Jag rekommenderar verkligen att man implementerar det från allra första början”,
säger Felix Söderberg, IT/IS Application
Manager, entusiastiskt. ”Det har varit ett
flexibelt sätt att jobba på. Det har räckt
med relativt få utvecklingstimmar från Tabellae och samtidigt har vi fått omfattande
expertkunskaper.”
Professionell Output var nödvändigt
”I samband med uppgraderingen från
Concord till AX 2012 R3 insåg vi att det
skulle vara direkt pinsamt att skicka ut
standarddokumenten i AX till kunderna. Vi
behövde mycket mer raffinerade fakturor,
orderbekräftelser, inköpsorder m.m. men
vi insåg att specialanpassningsutgifterna
till en AX-konsult skulle komma att utgöra
en alldeles för stor ekonomisk post. Därför
var vi tvungna att skaffa ett professionellt
Output Managementsystem redan från
början.”
Inga begränsningar
Sagt och gjort. Valet föll på Tabellae och
implementeringen gick bra. När det nya
ERP-systemet släpptes fungerade Output
Management-delen utan problem.
Tabellae har utbildat Scanreco så att de
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har blivit självgående. Efter implementeringen har Tabellae fortlöpande gett företaget support, men totalt sett har timantalet
kunnat hållas på ett absolut minimum.
”Vi har snabbt fått svar på våra frågor, de
har varit vänliga och hjälpsamma och löst
våra problem på en snyggt sätt”, berättar
Felix Söderberg.
Jättestor skillnad
”Vi hade inte kunnat hantera vår output så
smidigt utan Lasernet. Det bästa är att det
inte finns några begränsningar. Det är jätteenkelt för oss att göra egna rapporter,
utdrag och layouter – och det är lätt att få
både små och stora specialanpassningar
att funka. Idag tar det till exempel bara
några få timmar att skapa en helt ny rapport från grunden. Utan Lasernet skulle
det sannolikt ha tagit flera dagar.”
Implementeringen har också blivit betydligt billigare eftersom företaget har kunnat
göra det mesta själv. Ca var 3:e vecka
behöver man göra småändringar i ett eller flera dokument. Tidigare krävde detta
många frågor från medarbetarna, stor
tidsåtgång och många utvecklingstimmar. ”Idag fixar jag allt själv och gör ändringar på en kvart. Vi behöver inga dyra
konsulter och jag tycker faktiskt att det är
kul att jobba med det. Vi sparar både tid
och pengar på att systemet är så enkelt
att använda och att det är så kort avstånd
från tanke till handling. Jag vet inte var vi
hade varit idag utan Lasernet och Tabellae”, avslutar Felix Söderberg.

