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Case
Story

Jeg opfatter LaserNet som et alsidigt værktøj, hvor vi 
først lige er begyndt at udnytte alle mulighederne for 
at effektivisere arbejdsgangene. Jeg er ikke i tvivl om, 
at det er en rigtig god investering, som både vi og for- 
handlerne vil få mange glæder af i de kommende år.

Peter M ic helsen
ERP-Manager, Seeland International

”Vores ERP-system er en MS Dy- namics NAV-løsning, 
der er specialbygget til en tekstilvirksomhed som vores, 
og det er en rigtig god ERP-løsning, som vi arbejder 
hårdt på at udnytte alle mulighederne i. 

Men der er altså også opgaver, som det ikke kan klare, 
især på outputsiden. Så der bruger vi LaserNet i stedet 
for. Og det har indtil nu kunne løse alle de opgaver, vi 
har sat det til.”

Det fortæller Peter Michelsen, der er ERP-manager i 
virksomheden Seeland International, der ligger i Greve 
syd for København og er Nordeuropas førende produ- 
cent af jagttøj og leverandør af jagtudstyr til forhandlere 
i mere end 20 lande.

Dynamics NAV løsning fra Cornator i Viborg kan arbej- 
de på seks sprog, fx når der skal udskrives fakturaer, 
og det er udbygget med Cornators specialmodul TRIMIT, 
som tekstilvirksomheder bruger til at holde styr på alle 
de forskellige størrelser og farver, som hvert enkelt var-
enummer bliver produceret, solgt og lagerført i.

Det er en ERP-løsning, som man er rigtigt godt tilfreds 
med, fortæller Peter Michelsen, der selv arbejdede i en 
årrække som NAV-konsulent, før han kom til Seeland 
for godt et år siden. Men den har også sine begræns-
ninger, understreger han:

”I den tid, hvor jeg har været her i Seeland, har vi udvidet 
brugen af NAV betydeligt, fx på områder som indkøb 
og design, og vi har fået skabt fuld integration mellem 
ERP-systemet og produktionen af vores store, trykte 
varekatalog. Så vi har både fjernet en masse dataøer 
og specialmoduler, fx i Excel, og vi sagt farvel til en 
masse kostbare og besværlige genindtastninger og 
dobbeltregistreringer.

Men, der er også opgaver, hvor NAV-systemet ikke er 
godt nok, hvor der skal andre værktøjer til. Ikke mindst 
når det gælder udsendelsen af forretningsdokumenter 
til vores forhandlere, fx med e-mail. Så her bruger vi 
LaserNet i stedet for.”

LaserNet holder styr på, hvem der skal have tilsendt 
hvad og i hvilke formater. Brugen af LaserNet er endnu 
kun på de første trin hos Seeland i forhold til de tanker  
og planer, som Peter Michelsen arbejder med. Men 
blandt de applikationer, man enten allerede har eller 
er ved at få i luften, nævner han: “Man sender ordre- 
bekræftelser og kontoudtog til forhandlerne med e-mail 
i pdf-format. Man samarbejder med nogle kunder om 
at overføre fakturaer elektronisk, bl.a. i XML-format.”

LaserNet understøtter MS Dynamics NAV
og ikke mindst vores forretning



Man sender vareoplysninger, inklusiv stregkodeoplys-
ninger, som Excel-filer, som forhandlerne selv kan læse 
ind i deres eget ERP-system. Man modtager ordrer fra 
forhandlerne i Excel-regneark og bruger LaserNet til at 
omdanne de enkelte Excel-linjer til enkeltordrer til NAV- 
systemet.

På baggrund af oplysninger om f.eks. den enkelte jakke, 
fremsendes fremstillingsoplysninger i pdf-format til leve- 
randørerne via e-mail. Det omfatter beskrivelser, billeder, 
stykliste, målskema, vaskeoplysninger osv. Man sam-
arbejder med flere store kæder, der modtager daglige 
opdateringer omkring varebeholdninger og andre forhold.

Forhandlerne kan frit vælge, hvilke af disse muligheder, 
de ønsker at udnytte, og LaserNet holder fuldstændig 
styr på, hvem der skal have tilsendt hvad i hvilke format.

Mange flere valgmuligheder
Dette er kun nogle få af alle de muligheder, som Peter 
Michelsen ser i LaserNet, fortæller han:

”Det afgørende med LaserNet er, at vi har fået et IT- 
værktøj, hvor vi kan tilbyde kunderne, at de kan få til- 
sendt de elektroniske dokumenter, som de ønsker, og i 
de formater de ønsker. Så de har fået flere valgmulig-
heder, uden at det gør vores dagligdag mere besværlig, 
og samtidig med, at vi kan begynde at skære ned på 
de mere end 300.000 kroner, som vi har brugt på porto 
og kuverter hvert år – med al den papirhåndtering det 
også kræver.”

En undtagelse er dog fakturaerne, som stadig bliver 
printet ud på papir, så de kan blive sendt portofrit i den 
samme kasse, som de varer, der hører til ordren. Det 
problem regner Peter Michelsen også med at gøre noget 
ved, fordi det besværliggør arbejdet med pakningen, 
at man samtidig skal tænke på faktureringen, og fordi 
man så er nødt til at printe fakturaerne ud enkeltvis i 
stedet for batchvis.

Seeland International, der ligger i Greve syd for 
København, er en privatejet, dansk virksomhed, 
stiftet i 1975, der producerer og sælger jagttøj og 
andet jagtudstyr og sælger det gennem et net af 
agenter og forhandlere over det mest af Europa 
- og i princippet over hele verden.

Jagttøjet skabes i Seelands egen designafdeling 
i Greve og produceres mange steder i verden, 
bl.a. i Letland og Kina.

Seeland International har godt 60 medarbejdere 
og havde i 2009 en omsætning på godt 120 mio. 
kroner.

Vi er meget selvhjulpne og har ikke haft det store behov 
for at hente hjælp hos Tabellae, men når vi en sjælden 
gang har haft brug for det, har vi næsten også altid fået 
det med det samme. Så den kan vi bestemt ikke klage 
over.

Peter M ic helsen
ERP-Manager, Seeland International

Seeland International


