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Case
Story

Fomaco havde et stort ønske om en mere effektiv do- 
kumenthåndtering med pænere dokumenter, der var 
nemmere at tilpasse fra Microsoft Dynamics AX. Med 
Lasernet fra Tabellae har de fået begge ønsker opfyldt! 
Noget både ledelse og medarbejdere sætter pris på.
 
Fomaco, der producerer kødforarbejdende maskiner til 
fødevareindustrien, havde længe haft udfordringer med 
deres eksterne rapporter: ”Selvom vi havde brugt mange 
penge på individuelle tilpasninger fungerede vores ek- 
sisterende dokumentskabeloner ikke særligt godt. Det 
var simpelthen for svært at få vores rapporter fra Micro- 
soft Dynamics AX til at se pæne og professionelle ud. 
Det samme gjaldt vores tilbud, hvor vi havde problemer 
med rabatfelter og blanke sider ”, fortæller IT Manager 
i Fomaco, Martin L. Mogensen.

Derfor Lasernet og Tabellae
At Fomaco valgte at implementere Lasernet og bruge 
Tabellae som samarbejdspartner var en velovervejet 
beslutning: ”Vi vidste, at Lasernet var et godt system og 
fik anbefalet Tabellae af vores Microsoft Dynamic AX 
leverandør. 

Faktisk var der flere, der rådede os til at arbejde sam- 
men med dem, så vi havde stor tillid til, at de var dygtige 
og kunne hjælpe os.”

Individuel tilpasning
Kravene til den nye Lasernet-løsning var Fomaco meget 
specifikke omkring: ”Det var helt afgørende for os, at vi 
kunne rette i dokumenterne og tilpasse dem individuelt. 
Det var samtidigt vigtigt, at alle skabeloner fulgte den 
samme visuelle linje, og at medarbejderne syntes, at 
de var nemme at bruge.” 

Nem implementering
Selve implementeringen af Lasernet forløb godt og uden 
de store misforståelser fortæller Martin: ”Tabellae installe- 
rede serveren og fik vores Microsoft Dynamics leverandør 
til at foretage integrationen. Der vil jo altid være nogle 
områder, hvor man kan gå galt af hinanden, men de fejl, 
der har været er i småtingsafdelingen. Vores mål var, at 
de nye kundedokumenter var klar, når vi skiftede til den 
nye Microsoft Dynamics AX version, og det lykkedes!”

Bedre dokumenter
Fomaco har udviklet eller tilpasset alle eksterne doku-
mentskabeloner selv, hvilket har været en omfattende 
proces: ”Det der har givet os de største udfordringer har 
været at finde de rigtige data til vores tabeller. Her har 
Microsoft Dynamics AX voldt os lidt besvær, men Tabellae 
har været super dygtige til at hjælpe os, og i dag har vi 
de bedste dokumentskabeloner, man kan tænke sig.”

Tabellaes arbejdsmetode
Måden som Tabellae arbejder på passer ifølge Martin 
godt til Fomacos temperament: ”Jeg synes, at Tabellae 
har været gode til at forstå vores behov og problem- 
stilling. Det er jo en balancegang, om man skal disku-
tere tingene ihjel, eller om man skal tage dem hen ad 
vejen. Jeg synes, at Tabellae har håndteret processen 
rigtig godt. De har holdt hovedet koldt og været kompe-
tente hele vejen igennem.”

Lasernet giver Fomaco bedre kundedokumenter

Lasernet kører bare! Jeg oplever meget sjældent fejl, 
og fra Ordrekontoret hører jeg ikke andet end begej-
string.

Mart in L .  Mo gensen
IT Manager, Fomaco



Den bedste konsulent
For Martin har samarbejdet med Tabellae især været 
godt på grund af den konsulent, der har været tilknyttet 
projektet:

”Konsulenten fra Tabellae har virkelig forstået, hvor vi 
ville hen og været god til at handle på vores ønsker. Han 
har været en værdifuld kompetence at støtte sig op af, 
for han er fantastisk dygtig og meget behagelig at være 
sammen med.” 

En god investering
Fomaco ser skiftet til Lasernet som en langsigtet inves- 
tering fortæller Martin: ”Økonomisk set tror jeg ikke, at 
vi har sparet noget endnu, men til gengæld har vi fået 
nogle dokumenter, der ser langt mere professionelle ud. 
De er samtidigt meget lettere for os at tilpasse, og der 
er ikke længere blanke sider i vores tilbud. Vi lægger stor 
vægt på at sende et professionelt signal til omverdenen, 
og med de nye dokumenter er det visuelle i orden. Nu 
er der en rød tråd i det hele, og det betaler sig helt sik- 
kert på lang sigt!”

Lasernet fungerer bare
Den daglige drift af Lasernet er Martin meget imponeret 
over: ”Lasernet kører bare! Jeg oplever meget sjældent 
fejl, og fra Ordrekontoret hører jeg ikke andet en begej- 
string.” Martin har fået undervisning i at anvende Laser- 
net, men ikke meget: ”Når man først har forstået det 
overordnede, er det let at gå til, og medarbejderne i 
salgs- og ordreprocessen er meget glade for at bruge 
Lasernet.” 

I de bedste hænder
Martin er ikke i tvivl om sin overordnede oplevelse af 
Lasernet og Tabellae som samarbejdspartner: ”Jeg vur- 
derer Tabellaes kompetenceniveau som meget højt og 
føler, at jeg har været i de bedste hænder. Derfor vil jeg 
også meget gerne anbefale andre at samarbejde med 
Tabellae omkring Lasernet”, slutter han.

Fomaco producerer kødforarbejdende maskiner 
til fødevareindustrien. Virksomheden er repræsen- 
teret over hele verden og har omkring 90 ansatte.

Fra SRSS til Lasernet
Fomaco havde tidligere forsøgt sig med en Repor- 
ting Services løsning (SRSS), hvilket førte til mange 
uhensigtsmæssigheder og ret omkostningstunge 
dokumenter. Nu håndteres eksterne forretnings- 
dokumenter og rettelser internt ved hjælp af 
Lasernet.

”Jeg vurderer Tabellaes kompetenceniveau som meget højt og 
føler, at jeg har været i de bedste hænder. I dag har vi de bedste 
dokumentskabeloner, man kan tænke sig.” 

Martin L. Mogensen
IT Manager, Fomaco
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