
Tabellae – Document Management specialister 

Tabellae er et konsulentfirma for virksomheder, der ønsker at reducere omkostninger forbundet med 
dokumentudveksling. Vi tilbyder en omfattende Best Practice "pakke" med standardløsninger til 
dokumenthåndtering, hvilket sikrer en effektiv gennemførelse af alle Dynamics 365, AX eller NAV projekter. 
Vores mål er at gøre det muligt for dig at ændre layout og formatering af dokumenter, så du hurtigt og nemt 
kan håndtere, designe og opdatere forretningsdokumenter såsom fakturaer og tilbud. Tabellae blev 
grundlagt i 2010 og har kontorer i Danmark, Sverige, Norge og USA. 

Øger sandsynligheden for, at hele ERP-løsningen går i drift til tiden og indenfor budget 
Tabellae supplerer ERP-husenes ekspertise. De fleste af de førende ERP-leverandører i Skandinavien 
anbefaler Tabellae til deres kunder af følgende årsager: 

Fordele for slutkunder: 

• Omkostningsreduktion på mindst 50 procent sammenlignet med at kode i Reporting Services (SSRS) 

• Mere professionelle og kundeorienterede dokumenter 

• Nemmere og hurtigere ændringer i dokumentdesign eller format (det tager timer i stedet for dage) 

 

Fordele for partnere: 

• Færre overraskelser – estimerede omkostninger svarer til de faktiske omkostninger 

• Tids- og ressourcebesparelser 

• Dokumenter kommer hurtigt i testfasen 

• Den samlede ERP -løsning forbedres 

 

Vi har leveret varige resultater til mere end 500 kunder over hele verden 
Fra Unicef til Haribo og Gina Tricot – vi leverer varen! Vores kunder vælger os fordi de får hurtige og 
gennemtænkte implementeringer og opgraderinger, som holder omkostningerne og ressourceforbrug nede. 

Branchespecifik viden 

Tabellas ’Best Practice Pakker’ er skræddersyet til en række brancher: 

• Produktion 

• Detail 

• Forsyning 

• Logistik 

• Distribution 

• Service 

• Fødevarer 

• Medico og forskning 

• Organisationer 

• Finans 



 

Pakken indeholder: 

• Dokumentpakke med 14 færdige rapportskabeloner 

• Præ-konfigurerede opsætninger 

• Tabella SLA-aftale med garanteret svar inden for 8 timer 

• Rådgivning om dokumentbehov og -formater, kundebehov, regler og muligheder 

 

Kontakt os 

ERP-partnere kan kontakte Lennart Garbarsch for mere information om hvordan Tabellaes ekspertise kan 
komplementere jeres: lg@tabellae.com eller 45 5361 5049. 

Virksomheder (slutkunder) kan kontakte Kristian Truesen for en demonstration af løsningen: 
kt@tabellae.com eller 45 3147 2159. Alternativt kan du bede din it-partner for at medtage Tabellae i din 
ERP-løsning. 

Få mere information på www.tabellae.com. 


