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Case
Story

Saint-Gobain Weber A/S er en international, franskejet 
koncern, med 11 afdelinger i Danmark og én afdeling i 
Storbritannien der er koblet op til et fælles it-center i 
Videbæk i Vestjylland, hvor et Aspect4 ERP-system fra 
EG er det vigtigste kernesystem. 

Her bruger man Lasernet, leveret af Tabellae, til at for- 
matere og videresende alle udgående dokumenter fra 
Aspect4, såsom ordrebekræftelser, følgesedler og fak- 
turaer.

Det sker på den smarte måde, at dokumenterne bliver 
skræddersyet i et utal af variationer efter modtagernes 
og de enkelte selskabers ønsker og derefter bliver vide- 
resendt på den måde, som modtagerne ønsker. For 
eksempel med e-mail, som pdf-dokumenter, eller i det 
tekniske format, fx XML, som kunden har bedt om.

Mere end 250 forskellige dokumenter og formater bliver 
der således sendt ud af Lasernet, så der er et utal af de- 
taljer, der skal holdes styr på. Men det klarer Lasernet 
helt automatisk, fortæller Jens Erik Ankjær, der er chef 
for Saint-Gobain Webers danske it-afdeling i Videbæk:

”Selvom vi er i Vestjylland, hvor man jo normalt er meget 
forsigtige med at bruge store ord, så er jeg ikke bange 
for at sige, at jeg er helt vild med Lasernet. For det er et 
fantastisk stærkt produkt til at håndtere output, præcist 
som man ønsker det.”

Aspect4 er ikke godt til output
Jens Erik Ankjærs it-afdeling består kun af ham selv og 
en kollega, fordi al it-drift og ’alt det tekniske’ er overladt 
til den franske moderkoncern Saint-Gobain. Derfor er 
han, blandt mange andre opgaver, også superbruger af 
Lasernet, og det har han været, lige siden man begyndte 
at bruge det helt tilbage i 1995. Så hans vurdering af 
Lasernet er baseret på et særdeles godt kendskab til det:

”Vores Aspect4 ERP-system er glimrende til økonomi og 
regnskab, men på outputsiden er dets standardudskrift-
er bestemt ikke noget at prale af. Der findes værktøjer 
i Aspect4, men dem har jeg ikke den store kendskab til. 
Lasernet er rigtig god til at tilpasse output til vores og 
vores kunders krav.”

Lasernet bruges derfor til at modtage alle standarddoku- 
menterne fra Aspect4, altså fx alle fakturaer med data 
og standardformatering, og det fungerer på den måde, 
at Aspect4 ’tror’ at fakturaen bliver printet ud på papir. 
Men i virkeligheden bliver fakturaerne og fragtsedlerne 
og ordrebekræftelserne modtaget af Lasernet, der sør- 
ger for, de bliver bygget op med de ønskede data og 
med det ønskede udseende, og sendt afsted til mod-
tagerne på den måde, de har bedt om.

Der er intet andet produkt, der kan styre 
outputtet så godt, som Lasernet kan

Jeg er simpelthen helt vild med Lasernet.

J ens Erik Ankjær
it-chef i Saint-Gobain Weber, Danmark



Skræddersyede dokumenter
Fx kan man vælge at udforme fakturaen som et pdf do- 
kument og sende det per e-mail, eller man kan vælge at 
sende den som et XML-dokument til modtagerne via 
byg-e-portalen, der er trælastbranchens fælles it-center. 

På den måde bruger man Lasernet til at individualisere 
både dataindholdet, layoutet og forsendelsesmåden 
for alle udadgående dokumenter, så de opfylder både 
kundernes ønsker og det enkelte selskabs ønske om fx 
at have sit eget navn og logo på dokumenterne.

Alle udadgående dokumenter formateres samtidig som 
pdf-dokumenter, der lagres i virksomhedens arkiv. 

En anden opgave, som man bruger Lasernet til, er at 
udprinte stregkoder til de varer, der lægges på lager og 
senere skal plukkes til levering til kunderne.

Alle disse outputprocesser styres automatisk af Laser- 
net udfra de data, som Lasernet modtager fra Aspect4. 
Det er en særdeles kompliceret it-opgave, men på trods 
af det, er det en opgave, der er uhyre nem at løse med 
Lasernet, fortæller Jens Erik Ankjær:

”Aspect4 og Lasernet er jo perfekt integrerede med hin- 
anden, så det går helt automatisk med at flytte data ud 
af Aspect4 og over i Lasernet. Og viderebehandlingen 
går lige så nemt, fordi ’programmeringen’ af Lasernet 
ikke er rigtig programmering, men mere er et spørgsmål 
om at træffe de rigtige valg på en række tjeklister på 
skærmen.” 

På den måde kan Jens Erik Ankjær selv ’programmere’ 
dokumentbehandlingen i Lasernet, uden at skulle bruge 
dyre konsulenter udefra. 

Vil slås for Lasernet
Der er mange andre opgaver, man tænker på at bruge 
Lasernet til, understreger Jens Erik Ankjær, og der kom- 
mer stadig flere til. Så han er ikke bare ’Vild med Laser- 
net’, han er også villig til at slås for det, fortæller han 
med et smil:

”Vi bruger jo Aspect4 som ERP-system, mens man 
bruger SAP i mange andre selskaber i Saint-Gobain 
koncernen. Så selvom vi har stor selvstændighed på 
it-fronten, så er det ikke usandsynligt, at emnet SAP 
kommer på dagsordenen her hos os en skønne dag. 
Men hvis det skulle ske, så vil jeg gøre alt for at beholde 
Lasernet. For det er jo ligeså godt til at køre sammen 
med SAP som med Aspect4. Og der er intet andet 
produkt på markedet, der kan styre outputtet så godt, 
som Lasernet kan.”

Weber er en del af den globale industrikoncern 
Saint-Gobain, der er blandt verdens største indu- 
strivirksomheder.

Weber-delen omfatter 55 lande og producerer 
byggematerialer og serviceydelser inden for pro- 
duktområderne Premix og Exclay, med en om-
sætning i 2011 på 11,4 mia. €  i 2011 og 48.000 
ansatte.

I Danmark har man 11 afdelinger og arbejder med 
to store forretningsområder med en omsætning 
på 423 mio. kr. i 2011:
Premix - mørtler, flydegulve, fliseklæb, betoner, 
bitumen, facadeprodukter, farver og facadepro-
dukter og Exclay - Leca® produkter
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