
.

• Sparede arbejdsgange og  
frigjorte it-timer

• Lettet it-kompleksitet
• Sparede konsulenttimer
• Professionelt image
• Begejstrede medarbejdere

Resultater 

Saint-Gobain Weber A/S producerer 
mineralsk baserede byggematerialer 
og har 48.000 ansatte i 55 lande. 

I Danmark har man 11 afdelinger 
og bruger ERP-systemet Aspect4. 
Hovedkontoret bruger ERP-systemet 
SAP. Saint-Gobain Weber fik en 
Lasernet Output Management løsning 
til Aspect4.
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Se flere cases og 
læs mere om denne 
case på tabellae.dk

“Jeg er helt vild med Lasernet.  
  Det er et fantastisk stærkt produkt til at  
  håndtere output, præcist som man ønsker det”

  Jens Erik Ankjær
  It-chef i Saint-Gobain Weber, Danmark

CASE 
PRODUKTION
ASPECT4

It-chef Jens Erik Ankjær kan selv 
håndtere dokumentbehandlingen i La-
sernet, uden at skulle bruge dyre kon-
sulenter udefra. 

”Selvom vi er i Vestjylland, hvor man er for-
sigtige med at bruge store ord, så er jeg 
ikke bange for at sige, at jeg er helt vild 
med Lasernet. Efter min mening er der in-
tet andet produkt på markedet, der kan 
styre outputtet så godt, som Lasernet 
kan”, fortæller han.

En kompliceret opgave der er  
nem at løse med Lasernet

”Vores Aspect4 ERP-system er glimrende 
til økonomi og regnskab, men på output-
siden er dets standardudskrifter bestemt 
ikke noget at prale af”. 
I stedet får vi Lasernet til at formatere og 
videresende alle udgående dokumenter 
såsom ordrebekræftelser, følgesedler 
og fakturaer til kunderne. Til sammen 
bliver det mere end 250 forskellige do-
kumenter og formater, der sendes ud af 
Lasernet med et utal af detaljer, der skal 
holdes styr på. 
Det er en særdeles kompliceret it-opgave, 
men på trods af dét, er det en opgave, 
der er uhyre nem at løse med Lasernet.

“Programmeringen’ af Lasernet ikke er 
rigtig programmering, men mere er et 
spørgsmål om at træffe de rigtige valg på 
en række tjeklister på skærmen” fortæller 

Jens Erik Ankjær, der er chef for Saint-
Gobain Webers danske it-afdeling og 
superbruger af Lasernet.

Skræddersyede dokumenter  
giver glade kunder og kollegaer

Lasernet modtager alle standarddoku-
menter med standardformatering og 
-data fra Aspect4. Lasernet sørger for, at 
de bliver skræddersyede til hver mod-
tager med de ønskede data, det øns-
kede udseende, forsendelsesmåde og 
format. Fx som pdf-dokument pr. e-mail 
eller som XML-dokument via byg-e-por-
talen, der er trælastbranchens fælles it-
center. 
På den måde opfyldes både kundernes 
ønsker og det enkelte selskabs ønske 
om fx at have sit eget navn og logo på 
dokumenterne. Alle udadgående doku-
menter lagres samtidig i virksomhedens 
arkiv som pdf-dokumenter. Lasernet 
bruges også til at udprinte stregkoder til 
de varer, der lægges på lager og senere 
skal plukkes til levering til kunderne. 

Fremtidssikret løsning
Det er en fordel, at Lasernet spiller 
ligeså godt sammen med SAP, som  
moderselskabet har, hvis man skulle 
finde på at skifte ERP-system en dag. 
“Der er nemlig mange andre opgaver, vi 
tænker på at bruge Lasernet til”, fortæller 
Jens Erik Ankjær, “og der kommer stadig 
flere til. 

”Intet andet produkt kan 
 styre outputtet så godt som Lasernet”


