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Mere professionalisme og bedre kundepleje
Konkurrencen indenfor kvalitetsure er stigende, og vig-
tigheden af en professionel tilgang til kunderne er øget. 
Det stiller større krav til forretningssystemerne og mulig-
hederne for at kunne interagere med andre systemer. 

Eva Juhl, regnskabschef hos Ole  
Mathiesen, fortæller:” Tiden var 
løbet fra vores C5. Vi havde behov 
for et system, som kunne hjælpe os 
med at få styr på kunderne, købs-
processen, service og eftersalget. Vi 
er nødt til at være mere proaktive 
i vores kundepleje og kommunika-
tion - også efter købet. Det kunne 
vores gamle C5 ikke håndtere, 
og  vi var nødt til at gøre noget, hvis vi skulle følge med 
udviklingen i både markedet og kundernes krav og 
forventninger”.

Dårlig erfaring med tidligere opgradering 
For ca. 7 år siden opgraderede Ole Mathiesen virk-
somhedens regnskabsprogram til en nyere udgave 
af C5. Projektet var kaotisk og mangelfuldt. Resultatet 
var utilfredsstillende og brugerne var utilfredse, fordi 

Business Case 

Fra den klassiske C5 til den rollebaserede Dynamics NAV

systemet ikke var brugervenligt nok. Da virksomheden for ca. 
et år siden igen besluttede at opgradere – denne gang til en 
Dynamics NAV løsning, var det derfor med en meget dårlig 
oplevelse i mente. 

En leverandør som forstår vores verden
Eva Juhl fortæller:” Jeg ved godt, at det aldrig er problemfrit 

at skifte ERP system, og med erfaringerne 
fra vores sidste projekt i baghovedet, er 
vi gået helt anderledes til opgaven denne 
gang. Projektet er meget mere gennem-
tænkt, og vi har denne gang fundet en 
leverandør, som har håndteret opgaven 
yderst professionelt, også når der opstod 
situationer, vi ikke havde forudset. For det 
gør der i alle ERP-projekter. Vi har i dag 
en leverandør, som samarbejder med os, 

sætter sig ind i vores verden og som forstår vores sprog. 
En leverandør som lytter, udvikler og tilpasser undervejs, 
og som arbejder målrettet med at skabe en brugervenlig 
løsning, som rent faktisk fungerer”. 

En presset tidsplan 
Eva Juhl fortsætter:” Processen har været lærerig – men det 
hele er forløbet meget smertefrit.

Ole Mathiesen har konverteret deres økonomisystem fra en C5 til den rollebaserede 
Dynamics NAV løsning. Et krævende projekt, hvor der samtidig med implementerin-
gen blev tilvalgt en række tillægsprodukter, der skal være med til at frigøre både tid  
og ressourcer for medarbejderne i det daglige arbejde.

”Find et Dynamics 
NAV konsulenthus, 
som har et indgående 
kendskab til både C5 
og Dynamics NAV. ”
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Vi har haft en stram tidsplan, og er undervejs stødt ind i 
en række udfordringer, som vi ikke havde forudset. Men 
hver gang er disse problemstillinger blevet håndteret og 
afhjulpet seriøst og professionelt. Med løbende opfølgning, 
statusmøder og generelt meget løsningsorienterede  
medarbejdere er det lykkes at holde en ellers meget  
stram tidsplan”.

Fokus på brugerne
Ole Mathiesen har haft særligt fokus på oplæring af 
personalet, og Vektus har i den forbindelse stået for selve 
undervisningen.  Det betyder, at brugerne i dag er positive, 
og har taget rigtig godt imod den nye løsning. 
Den største udfordring for medarbejderne er nok, at de 
skal til at tænke og arbejde på en anden måde end de er 
vant til. 

En tilpasset standardløsning
Den løsning som Ole Mathiesen har fået er udelukkende 
baseret på standardkomponenter. Det er derfor en løs-
ning, som er nemmere at opgradere og vedligeholde. For 
at spare både ressourcer og tid hos medarbejderne, har 
Ole Mathiesen derudover også investeret i Payment Mana-
gement og Document Capture. For at få et bedre overblik 
over bl.a. lager, salg  og service er der via Jet Reports opsat 
en række standardrapporter, som nemt kan opdateres 
ved et enkelt klik . Og sidst, men ikke mindst, er der blevet 
designet en meget brugervenlig POS løsning til butikkerne. 

Kendskab til både C5 og Dynamics NAV er vigtig
Eva Juhl slutter: ”Hvis jeg skal give et godt råd til andre, som 
skal skifte fra C5 Classic til Dynamics NAV , så må det være, 
at finde et Dynamics NAV konsulenthus, som har et indgå-
ende kendskab til både C5 og Dynamics NAV. 

Hos Vektus har man en kontaktperson, som sørger for at 
trække på de forskellige kompetencer efterhånden, som 
der er brug for dem i projektet. Det betyder, at der er én, 
som er ansvarlig for fremdriften i projektet.

Business Case 

FAKTA
Kunde 
• Ole Mathiesen A/S – gammel traditionsrig familie-

virksomhed fra 1845. Sælger kvalitetsure. Er kendt 
for kvalitet og professionalisme.

• Eva Juhl - Regnskabschef hos Ole Mathiesen de 
sidste 10 år. Har arbejdet med regnskab igennem 
mange år, og har tidligere erfaring med opgrade-
ring fra en gammel C5 til en nyere C5 udgave. 

Projektet
Opgradering af C5 til Dynamics NAV 2016, med til-
lægsprodukterne, Payment Management, Document 
Capture og JetReports, samt design af en specifik 
POS løsning til butikkerne.
• Payment Management – Automatiserer og effekti-

viserer virksomhedens udbetalingsrutiner.
• Document Capture – Optimerer og automatise-

rer samtlige processer – lige fra modtagelsen af et 
dokument til det skal findes frem igen efter nogle 
år. Med Document Capture kan udfyldning af infor-
mation i forbindelse med oprettelse af et faktura-
dokument udføres nærmest uden at du selv skal 
foretage indtastninger.

• Jet Reports – En integreret rapporteringsløsning 
til Dynamics NAV, der giver NAV-brugere en enkel 
måde til at oprette effektive rapporter. Jet Reports 
er et værktøj til rapportering med Excel, direkte 
integreret med data fra Dynamics NAV.

Samarbejdspartner
Vektus er et erfarent Dynamics NAV konsulenthus, som 
rådgiver, udvikler og implementerer Dynamics NAV 
løsninger bygget på standardfunktionaliteten i Dynami-
cs NAV. Derudover udvælger og integrerer Vektus en 
række tillægsprodukter i Dynamics NAV, så de enkelte 
løsninger passer præcist til kundernes behov.

Jeg har haft en formidabelt samarbejde med vores 
kontaktperson, som har været meget lydhør. Alle vores 
udfordringer er blevet taget seriøst, og jeg har på intet 
tidspunkt følt mig ladt i stikken. Vi har haft et hårdt, 
men rigtig godt projektforløb, som har resulteret i en 
løsning, som passer præcis til vores behov, og som kan 
udvikle sig sammen med os”. 


