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Bättre dokument och arbetsrutiner 
med Dynamics 365-lösning

Det som kännetecknar både läkeme-
dels- och säkerhetsbranschen är höga 
krav på dokumentation, standardisering 
och säkerhet. Samarbetet med Tabel-
lae har förbättrat Broen-Labs dagliga 
arbetsrutiner med produktionsorder, 
etiketter och dokument i säljflödet.

Offert, order, orderbekräftelse, plocklista, 
följesedel, packsedel och faktura – hela 
dokumentflödet har förbättrats med La-
sernet Output Management för D365 FO.

Bättre kommunikation mellan avdelningar
Med hjälp av Lasernet D365FO Connector 
har Tabellae berikat standardrapporten 
med huvuddata för produktionsordern så 
att den nu kan inkludera referenser och 
kommentarer från försäljning och andra 
avdelningar. Om försäljningsavdelningen 
t.ex. har kommit överens med en kund om 
att en produkt ska förpackas ovanpå en 
annan bifogas en kommentar om detta 
som hjälp för kollegerna på monterings- 
och leveransavdelningen, som på så sätt 
kan spara in interna arbetsmoment. 

Hög driftsäkerhet under hela processen
Produktions-, monterings- och lever-
ansavdelningen är beroende av att 
etikettskrivaren ”matas”. Tabellaes Best 
Practice-processer har medverkat till att 
säkerställa att det höga tempot för etikett-
utskrifter har kunnat hållas utan avbrott 
– både under och efter implementeringen.

Användarvänligare dokument
Tabellae har sett till att varumärknings- 
och designelement har definierats redan 
från början. Det gäller t.ex. färger, typsnitt 
och typsnittsstorlekar på löpande text, 
rubriker och titlar. Processen har lett till 
en tidsbesparande implementering där 
rätt faktorer har definierats – från allra 
första början.
Sorteringen på artikelnummer har gjorts 
på ett intelligent sätt genom att använda 
summering på plocklistan. Om t.ex. 10 
varurader har samma artikelnummer 
skrivs det inte ut 10 likadana varurader 
utan bara 1 varurad där det står ”10 
st.”. Funktionen är standard i Lasernets 
designverktyg och har sparat många 
konsulttimmar under implementeringen. 
Samma sak gäller för Lasernet-connec-
torn som säkerställer att det som definie-
ras i moderbolaget även fungerar i alla 
dotterbolag. Connectorn stöder D365 
Cross Company Data Sharing.

Risken för fel minimeras
Den ökade automatiseringen av arbets-
moment har sparat in manuella arbets-
timmar, exempelvis i samband med 
packsedlar som tidigare skapades ma-
nuellt utifrån fakturorna. Idag skrivs 
packsedlarna ut automatiskt samtidigt 
med följesedeln. Business controller Finn 
Harmsen utvecklar: ”Vi har minskat risken 
för fel markant eftersom vi har effektivi-
serat så många processer med Tabellae.”
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• Tidsbesparande implementering  
där rätt faktorer definieras från  
allra första början

• Insparade arbetsmoment
• Användarvänliga dokument
• Bättre kommunikation mellan  

avdelningar
• Förbättrad dokumentkvalitet med 

enhetliga designelement

Resultater

Broen-Lab är världsledande inom 
laboratorie- och säkerhetsutrustning. 

Produkterna omfattar bl.a. nöd-
duschar, ögonduschar och laborato-
riearmatur som används på sjukhus, i 
fysikundervisning, i läkemedels-bran-
schen och på privata företag.

Företagets ERP-system är Microsoft 
Dynamics 365.

Om företaget

”Vi har minskat risken för fel markant eftersom vi har  
kunnat effektivisera så många processer med Tabellae.”

Finn Harmsen  
Business Controller, Broen-Lab

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


