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• I drift på under 100 timer
• Sparede konsulenttimer
• Frigjorte it-timer
• Begejstrede medarbejdere
• Færre manuelle arbejdsgange
• Professionelt image

Resultater 

”Tabellae er kompetente og  
 forstår virkelig vores forretning”

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

Virksomheden stod selv for hoved-
parten af implementeringen, mens 
Tabellae installerede, trænede og  
supporterede virksomhedens eget 
projektteam med gode råd og  
ekspertviden undervejs.

Om virksomheden

Copenhagen, Denmark • Helsingborg, Sweden • Bergen, Norway
www.tabellae.dk

Se flere cases og 
læs mere om denne 
case på tabellae.dk

“Tabellae har virkelig forstået, hvor vi ville hen og   
  været gode til at handle på vores ønsker. De har 
  været en værdifuld kompetence at støtte sig op af”

  Martin L. Mogensen
  It-manager, Fomaco

CASE 
PRODUKTION
AX 2012

Dyre og tidskrævende tilpasninger til 
dokumentskabeloner er fortid. Fomaco 
fik en langsigtet dokumenthåndterings-
løsning, der blev klar til aftalt tid. 

Fomaco havde længe haft udfordringer 
med deres dokumentskabeloner: ”Selvom 
vi havde brugt mange penge på individu-
elle tilpasninger fungerede de ikke. Det 
var simpelthen for svært at få vores rap-
porter og tilbud til at se professionelle ud”, 
fortæller it-manager, Martin L. Mogensen. 

Det skulle være Tabellae
Beslutningen om Lasernet og Tabellae var 
velovervejet: ”Vi vidste, at Lasernet var et 
godt system og fik anbefalet Tabellae af 
vores AX leverandør. Faktisk var der flere, 
der rådede os til at arbejde sammen med 
dem, så vi havde stor tillid til, at de var 
dygtige og kunne hjælpe os.” 

Målet blev sat
”Det var helt afgørende for os, at alle skabe-
loner fulgte den samme visuelle linje, at vi 
kunne rette i dokumenterne, tilpasse dem 
individuelt, og at medarbejderne syntes, 
at de var nemme at bruge” 

Nem implementering - til tiden
Selve implementeringen forløb godt og 
uden de store misforståelser, fortæller 
Martin: ”Tabellae installerede serveren og 
fik vores AX leverandør til at foretage inte-
grationen. Vores mål var, at de nye kunde-

dokumenter var klar, når vi skiftede til den 
nye AX version, og det lykkedes!” 

Kompetent sparring hele vejen 
Fomaco har udviklet eller tilpasset alle  
eksterne dokumentskabeloner selv, hvilket 
har været en omfattende proces. “Heldig-
vis har Tabellae været superdygtige til at 
hjælpe os, og i dag har vi de bedste doku-
mentskabeloner, man kan tænke sig.” 
Tabellaes arbejdsmetode passer også 
godt til Fomacos temperament: ”Tabellae 
har været gode til at forstå vores behov og 
problemstilling. Det er jo en balancegang, 
om man skal diskutere tingene ihjel inden, 
eller om man skal tage dem hen ad vejen. 
Jeg synes, at Tabellae har håndteret pro-
cessen rigtig godt og med et meget højt 
kompetenceniveau”, fortæller Martin.
”Konsulenten fra Tabellae har virkelig for-
stået, 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 be-
hagelig at være sammen med.” 

En langsigtet løsning, der bare kører
Fomaco ser skiftet til Lasernet som en 
langsigtet investering, og den daglige drift 
af Lasernet er Martin meget imponeret 
over: ”Lasernet kører bare! ”Når man først 
har forstået det overordnede, er det let at 
gå til. Jeg oplever meget sjældent fejl, og 
fra medarbejderne hører jeg ikke andet en 
begejstring over at bruge Lasernet”.


