
Tabellae –> Genvägen till effektiv Output Management  
Vi är den partner som professionaliserar innehåll och hantering av dokument som fakturor, offerter, 
orderbekräftelser, följesedlar, fraktbrev, etiketter, hylletiketter, e-fakturor, HTML-fakturor m.m. 

Våra ca 500 kunder har gjort följande besparingar:  

1. Ändringar görs 10 gånger så snabbt i affärsdokument jämfört med att koda själv. 
2. Besparing på tidsåtgång i förhållandet 1 till 8 vid uppgradering av dokument.  
3. Rejäl minskning av användning av externa konsulter eftersom kunden gör mycket mer själv. 
4. Rejäl minskning i projektets risk tack vare Tabellaes kompetens och bättre verktyg. 

 

Gör rätt  
– 1:a gången 

Undvik att tiden och 
budgeten rusar iväg 

 
Kom i mål i tid och 
inom budgeten 

Tabellae vet vilka 
fällorna och 
möjligheterna är 
tack vare 500 
implementeringar 

 

Kom snabbt  

igång 

med hjälp av best 
practice-paket med  
fördefinierade 
konfigurationer 
m.m. 

 

Minska utgifterna 
med minst 50 %  

Intuitiv dra- och 
släpp-funktion gör 
design och 
ändringar upp till 10 
gånger snabbare 

 

 Få en lösning ni 
kan utveckla er 
med 

 Nästa uppgradering 
blir billigare och 
individuella krav 
uppfylls enkelt  

 

Undvik sprängda budgetar och förseningar  
Tänk in Output Management ända från början 
Dokumentdelen i ett ERP-projekt är ofta mycket dyrare och mer omfattande än de flesta tror. Det finns 
många fallgropar som kan stjälpa en. Tabellae bidrar till att minska risken och till att projektet håller tiden 
och budgeten.   

Nu är den tid då man var tvungen att göra en fakturamall som skulle skickas till alla leverantörer 
förbi 
Det förekommer ofta att dokument som fakturor, offerter, order, orderbekräftelser och följesedlar m.m. 
måste levereras i ett visst elektroniskt format och med ett visst innehåll. OCH det kommer allt oftare nya 
mottagarspecifika krav som gör det nödvändigt med fortlöpande ändringar i dokument. Det är tids- och 
kostnadskrävande, och utan ett bra verktyg påverkar det företagets balansräkning rejält.  
 
60 % billigare ERP-implementering (dokumentdelen) 
Många företag sliter ut sig med att koda – och slösar bort hundratusentals kronor på att koda dokument 
direkt i ERP-systemet. Helt i onödan när finns en Best of Breed-lösning.  

Med Tabellae på teamet undviker ni fallgropar och gör rätt första gången. Då kan ni spara mellan 120 000-
900 000 jämfört med att koda dokument. 

”Best praxis” från mer än 500 företag i alla branscher 
Tabellae har specialiserat sig på hantering av ERP-dokument och har utvecklat ett ”best praxis-paket” 
baserat på marknadens bästa programvara, egen spetskompetens och insamlad erfarenhet från mer än 
500 kundprojekt globalt. Detta paket bidrar till att mottagarens fortlöpande krav på ändringar inte blir en 
stor investering (varje gång). Erfarenheterna har hämtats bl.a. från produktions-, logistik-, distributions-, 
detalj-, energi- och farmaceutbranschen. 
  



Professionella dokument 
Gå från transaktionsdokument till dokument som återspeglar företagets professionalitet. Genom att t.ex. 
lägga till reklamfält, produktbilder, medarbetarbilder, QR-koder, grafer o.dyl. uppfattar mottagaren 
budskapet bättre, och samtidigt få man en bättre kundupplevelse och kundservice. Det bidrar i sin tur till 
ökad försäljning.  

 
 
10 gånger snabbare dokumentändringar  
Användarvänligt verktyg för att skapa och ändra i dokument 

 Skapa enkelt en gemensam design i alla era affärsdokument i Word, InDesign eller andra välkända 
program.   

 
 Dokumentinnehåll redigeras smidigt med ”dra och släpp”-funktionen, från ERP-systemet till det 

färdiga dokumentet.   

 

 
Om Tabellae 

 Tabellae AS är Nordens ledande implementeringsexpert inom Lasernet Output Management 
 Certifierad Microsoft Dynamics-partner 
 Kontor i både Norge, Sverige, Danmark och USA 
 Erbjuder support 16 timmar om dygnet 
 33 anställda 

Om Lasernet 
 Lasernet är en standardprogramvara som är oberoende av ERP-system.  
 När Lasernet är implementerat följer konfigurationen med oavsett vilka affärsystem ni väljer i 

framtiden. Det gör er flexibla och konkurrenskraftiga idag och redo för framtidens nya och allt mer 
avancerade krav på dokumentens innehåll och format.    

 Passar alla ERP-system: Dynamics 365, NAV, AX2012, Ax2009, AX4, SAP, Visma m.fl. 



 
Hur mycket tid och pengar kan jag spara? 
Kontakta oss för att diskutera vad ni potentiellt kan få ut av att tänka in Tabellae och Output Management i 
ert nuvarande eller kommande ERP-projekt.  

 
 
Niels Pedersen 
Country Manager 

M: +46 (0)705 385344  
E: np@tabellae.se 

 

www.linkedin.com/in/niels-lind-pedersen-2668043/ 

www.tabellae.se 

 


