Prodan A/S
Prodan effektiviserer bogholderiet med faktura
workflow og automatisk indlæsning af leverandør
fakturaer i AX 2012.
Prodan er en topmoderne maskinfabrik til metal- og plastbearbejdning, som holder til i en fabriksbygning på 15.000 m². En virksomhed
der i øvrigt er nem at spotte når man kører ad motorvejen gennem
Randers. Virksomheden er gearet til både komplekse og enkle
opgaver inden for spåntagning, svejsning, pladebearbejdning og
sværgodsbearbejdning. Virksomheden håndterer projekter af
varierende størrelser med dele på 100 gram op til konstruktioner, der
vejer mere end 20 tons.
Efter implementering af AX 2012, var
næste naturlige skridt for Prodan at
kigge efter effektiviseringsgevinster der
kunne opnås med det nye system.
Med 12.000 modtagne leverandørfakturaer årligt, var det helt naturligt at et
af områderne, der i den forbindelse
skulle kigges på, var tiden til registrering
og godkendelse af kreditorfakturaer.
Den manuelle rundsendelse af papirfakturaer og efterfølgende indtastning
var en tidskrævende og ineffektiv proces
der krævede meget opfølgning.

Vi vurderer at der spares
omkring 14 timer i bogholderiet hver uge efter
indførelse af faktura workflow og indlæsning. Hertil
kommer sidegevinster med
at det er nemt at genfinde
bogførte fakturaer i
systemet.
Tinne Andersen, Prodan A/S

Processen med modtagelse og kopiering
af PDF fakturaer fra en email til
afløftning og indlæsning i Dynamics AX
er fuldt automatiseret og klares med
Systemates EDI modul.

Prodan valgte løsningen fra Systemate
fordi den er bygget ind som en del af
Dynamics AX standard og gør i vid
udstrækning brug af den funktionalitet
der allerede er tilgængelig i Dynamics AX
2012. Dette betyder også at løsningen er
let at tage i brug, da det er kendte
skærmbilleder og funktionalitet i AX.
Desuden anvendes Dynamics AX’ egen
workflow motor, der sørger for et
sikkert og gyldigt revisionsspor af
godkender arbejdsgangen.
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I løsningen er der et løbende stykke
arbejde med at opsætte de skabeloner,
der automatisk afløfter data fra
fakturaerne og indlæser disse i
Dynamics AX. Dette arbejde valgte
Prodan at klare størstedelen af allerede
inden idriftsætning. For at få tid til dette
arbejde, blev det besluttet at ansætte
en IT-kyndig seniormedarbejder i en
kort periode, hvis eneste job skulle være
at opsætte afløftning af de 200 største
leverandører.

