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Case
Story

Når det gælder vores Lasernet-løsning, så er jeg 
helt tryg - også på lang sigt. For det kan jo langt 
mere, end vi bruger nu!

Poul  Erik J ensen
IT-chef, MEDA

”Jeg havde søgt efter et program, der kunne formatere 
vores udadgående dokumenter, så de fik et udseende, 
der signalerede kvalitet, og så vi kunne tilpasse dem 
til den enkelte kundes ønsker. Både med hensyn til for- 
matering og forsendelse. Jeg kiggede på Lasernet, og 
kunne med det samme se, at det var lige præcis det vi 
skulle bruge.”

Dét fortæller Poul Erik Jensen, der er nordeuropæisk 
IT-chef i den svenske MEDA medicinalkoncern, og som 
har kontor i Allerød hos MEDA Danmark. De 30 medar- 
bejdere sælger knapt 300 forskellige medicinalprodukter 
til blandt andet sygehuse, apoteker og detailkæder som 
f.eks. Matas.

MEDAs IT-organisation i Nordeuropa, som Poul Erik 
Jensen er chef for, er bygget op med en fælles IT central 
i Stockholm, som er driftscenter for MEDA selskaberne 
i Norden. Afhængig af applikationen, er det også drifts- 
center for de baltiske lande og for Rusland, Italien, Bel- 
gien og Storbritannien. Samtidig med at man i de enkelte 
lande også kører sine egne lokale applikationer.

Fælles Dynamics AX og Lasernet
Den vigtigste af de fælles IT-applikationer er Microsofts 
ERP-system MS Dynamics AX, og dermed også Tabel- 
lae’s Lasernet, som man bruger til at formatere og sende 
alle de forretningsdokumenter man, under betegnelsen 
”Business Documents”, sender ud til kunderne. F.eks. 
fakturaer, følgesedler og ordrebekræftelser.

Det sker på alle de lokale sprog - også på russisk, og i 
det format og med den forsendelsesmåde, som kunder- 
ne ønsker. Det kunne f.eks. være som pdf-dokument i 
en e-mail, eller i OIO-format, som de danske myndig-
heder kræver.

Det er en løsning som alle parter - og ikke mindst Poul 
Erik Jensen - er meget tilfreds med:
”Vi har valgt Lasernet da de dokumenter, som AX syste- 
met leverer, ikke lever op til de krav som både vi og 
vores kunder stiller til udseende og formatering. AX’ens 
dokumenter er tegnbaserede, og AX’en har ingen værk- 
tøjer til at tilpasse dem grafisk til kundernes ønsker. Det 
har Lasernet.”

Lasernet har været brugt hos MEDA siden 2011, hvor 
man opgraderede fra et ældre ERP system til MS Dyna- 
mics AX 2009. I den forbindelse rådførte man sig med 
Columbus, som er MEDAs ERP-leverandør, om de 
kendte et output-system uden AX’ens svagheder.

Lige det vi manglede
Det gjorde Columbus, og svaret var Lasernet. Da Poul 
Erik Jensen, som har arbejdet med IT siden 1974, blev 
præsenteret for løsningen, var han ikke i tvivl: 
”Det var indlysende, at Lasernet var lige det, vi mangle- 
de. Her kan man formatere dokumenterne præcis som 
man ønsker det, og helt uden alle de bindinger, som 
AX’en har.”

Lasernet var lige præcis det, vi
havde ledt efter



Man kører derfor i dag Lasernet sammen med AX’en, 
hvor den løbende udvikling af dokumenterne med data- 
felter, layout og farver, er outsourcet til Tabellae. Dette 
sker som et led i koncernens IT-strategi med at out-
source fleste mulige opgaver til eksterne partnere. Der 
er derfor kun to IT-folk i MEDA i Norden, nemlig Poul 
Erik Jensen selv og en driftschef i Stockholm.

Klarer selv de sværeste krav til formatering
Som et eksempel på Lasernets fleksibilitet, nævner Poul 
Erik Jensen, at de danske sundhedsmyndigheder har 
et indberetningsskema der er så specielt, at det er und- 
taget fra OIO-kravet, og AX-programmørerne havde 
opgivet det. Med Lasernet var det dog ikke noget større 
problem at formatere indberetningsskemaet med den 
lovlige og korrekte opbygning og dataindhold.

På den måde klarer Lasernet nu formateringen og for- 
sendelsen af alle MEDAs ’Business Documents’ i Nord- 
europa. Dette sker i en daglig drift, der er automatisk 
og problemfri, og med en præcision og kvalitet, der un-
derstøtter MEDAs image som en virksomhed der leve-
rer høj kvalitet. 

Opgradering fra AX2009 til AX2012 forude
En løsning Poul Erik Jensen har stor tillid til, også på 
langt sigt:

”Vi er i øjeblikket, her i slutningen af 2013, i gang med 
et større projekt med at opgradere vores MS Dynamics 
AX version 2009 til den nyeste 2012 version. Dette sker 
i en  kompleks proces med forskellige tidsplaner for de 
lande, som vi har ansvaret for. Så vi skal køre de to AX- 
versioner parallelt, med alle de udfordringer, som det 
jo giver.

Når det gælder vores Lasernet-løsning, er jeg helt tryg, 
også på langt sigt. For det kan jo langt mere end vi 
bruger nu. Uanset hvilke udfordringer vi vil møde på 
outputsiden, har jeg fuld tillid til, at Lasernet kan løse 
opgaven. Uanset hvilken AX vi bruger.”

MEDA i Danmark er en grossistvirksomhed, der 
markedsfører mere end 300 forskellige recept-
pligtige lægemidler, håndkøbsmedicin og medi- 
cinsk udstyr.

Kunderne er især sygehuse, MEDA i Danmark 
er en del af den verdensomspændende, svensk- 
ejede lægemiddelvirksomhed MEDA Group, der 
har hovedkontor i Stockholm og afdelinger i 55 
lande med 2900 medarbejdere.

MEDA i Danmark ligger i Allerød i Nordsjælland 
og har 30 medarbejdere.

Lasernet klarer selv de allermest  
specielle krav til formatering.

Poul  Erik J ensen
IT-chef, MEDA

MEDA i Danmark


