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Sådan løser du de daglige udfordringer 
i din produktionsvirksomhed
Digitaliseringsmuligheder i den succesfulde produktionsvirksomhed 

-PRODUKTION
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Fungerer din virksomheds  
tværgående kommunikation?

For at være konkurrencedygtig på et stadig mere krævende marked skal du, som produktionsansvarlig i en 
produktionsvirksomhed, have styr på virksomhedens tværgående kommunikation mellem bl.a. salg, indkøb, 
lager og produktion. 

Manglende tværgående samarbejde og udveksling af data på tværs af funktionsområderne  
kan medføre:
1. at leveringstiden, som salg lover, ikke holder.
2. at råvarer og halvfabrika ikke er på lager, når de skal bruges.
3. at produktionen ikke ved, hvornår hvilke varer skal produceres.
4. at vedligeholdelsesarbejdet af jeres produktionsmaskiner giver dyre produktionsstop, fordi det ikke er  
koordineret og planlagt.

Vi kigger i denne guide helt konkret på de ressourcer, aktiviteter og processer, der omdanner råvarer og kom-
ponenter til færdige produkter. Vi kigger på, hvordan du kan sikre, at de forskellige funktionsområder har den 
nødvendige information og data til rådighed, når produktionen skal planlægges, råvarerne skal indkøbes eller 
når kunden skal have oplyst en leveringsdato.

Dine daglige udfordringer
Som produktionsansvarlig har du sikkert, som mange andre, en lang række praktiske  
udfordringer i hverdagen. 

• Hvordan kan vi sikre at styklisterne er korrekte, så vi ikke pludselig står og mangler en komponent?
• Hvordan får vi CAD-løsningen integreret, så styklisten bliver indlæst i Business Central?
• Hvordan sikrer vi, at vi altid har eller får de materialer og komponenter, vi skal bruge i produktionen  

til den rigtige tid?
• Hvordan sikrer vi, at vi rykker vores underleverandører i tide, så vi ikke pludselig mangler en komponent? 
• Hvordan kan vi planlægge produktionskapaciteten bedre?
• Hvordan sikrer vi, at vi får genereret de rigtige produktionsordrer i ordentlig tid?
• Hvordan sikrer vi, at vi får prioriteret opgaverne i den rigtige rækkefølge?
• Hvordan undgår/minimerer vi fejl og spild?
• Hvordan sikrer vi os mod ikke planlagt produktionsstop, fordi vedligeholdelsesarbejdet ikke er  

blevet udført?
• Kan vi reducere produktionstiden? 



 Tlf.: +45 5353 2020   I  e-mail: kontakt@vektus.dk   I   vektus.dk  Tlf.: +45 5353 2020   I  e-mail: kontakt@vektus.dk   I   vektus.dk side 3

De fleste ved godt, at virksomhedens processer fungerer bedst, når systemerne ”taler” sammen, og de forskellige 
funktionsområder har adgang til relevant data. 

Mange virksomheder har allerede en lang række systemer, som de benytter for at kunne styre og overvåge virksom-
hedens forskellige processer. Der er ofte tale om enten manuelle eller selvstændige systemer (”siloer”), der ikke er 
integreret med virksomhedens andre systemer. Det betyder, at du for at få det fulde overblik skal sammenholde 
data og informationer fra flere systemer. Denne proces sker ofte manuelt – med risiko for fejl og mangler.

Ved at integrere dine systemer og samle informationerne i ét system kan du opnå en langt større grad af gennem-
sigtighed – og overblik. 

Det ved de fleste godt. Men hvor starter du og hvilke muligheder er der?

Vi tager udgangspunkt i en Business Central løsning, som samler al information og som kan tilføres ekstra  
funktionalitet i form af integrerede standard forhandleruafhængige apps, i stedet for dyre tilretninger. 

Hvor starter du? 
Hvilke muligheder har du? 

Fokusér på behovet 
– dernæst på produktet
Hovedformålet med dette whitepaper er udelukkende at give dig en idé om de digitaliseringsmuligheder, der er 
i din produktionsvirksomhed, når du vælger at tænke virksomhedens systemer som ét samlet hele. Vi kommer 
med en række helt konkrete forslag til, hvad du kan og hvilken værdi det tilfører.

Først når du har taget stilling til, hvilke arbejdsgange og funktioner, du ønsker at digitalisere i din virksomhed, 
bør du kigge nærmere på, hvilke funktioner Business Central håndterer og hvilke funktioner der kræver, at du 
integrerer en app. 
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Udgangspunktet er hverdagen i din  
produktionsvirksomhed
Vi tager udgangspunkt i nedenstående forenklede model, som illustrerer arbejdsgange og processer i en 
typisk produktionsvirksomhed.
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Udgangspunktet er de færdigvarer, som I sælger til jeres kunder. Færdigvarerne består af en række råvarer 
og halvfabrikata - som leveres af forskellige leverandører - som bliver produceret vha. virksomhedens 
ressourcer og kapaciteter i forskellige processer/ruter. 

Processen fra råvare til færdigt produkt hos kunden kan være både snørklet og indviklet – og mange funk-
tioner og processer er indbyrdes afhængige af hinanden. Overblik og reaktion i tide er derfor afgørende 
for om der tjenes penge. 

Hele denne process kan som udgangspunkt håndteres af produktionsmodulet i  
Business Central.  

Men for nogle virksomheder giver det mening at tilføje ekstra funktionalitet - i form af apps -, som kan 
gøre processerne nemmere, mere enkel og give dig større overblik. Ekstra funktionalitet der vil kunne styr-
ke din virksomhed og lette medarbejdernes hverdag.

De apps, som du kan vælge at tilføje til din løsning, er ofte integreret så godt i din Business Central, at dine  
medarbejdere slet ikke vil registere, at de benytter dem.
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Fokus på 7 kerneområder 
Der er naturligvis en lang række forskellige funktioner og processer, som du kan digitalisere. Det vil dog blive for uover-
skueligt at nævne dem alle sammen her. 

Vi har derfor valgt at fokusere på 7 forskellige delområder, som er tæt forbundet og indbyrdes afhængige af hinanden. 

Under hvert delområde beskriver vi nogle af de mest almindelige processer og funktioner, som du med fordel kan 
enten digitalisere eller automatisere - enten med Business Centrals eget produktionsmodul eller ved hjælp af ekstra 
funktionalitet fra apps, som du integrerer med din Business Central. Vi beskriver helt konkret, hvad du kan opnå ved at 
digitalisere dine forskellige arbejdsprocesser.

De 7 områder er:
1. Håndtering af råvarer, styklister og halvfabrika - side 6
2. Håndtering af medarbejderressourcer - side 8
3. Håndtering af produktionsudførslen - side 8
4. Håndtering af produktionsplanlægningen - side 9
5. Håndtering af leveringer og forsendelser - side 10
6. Håndtering af købsordrer og leverandører - se selvstændigt whitepaper om ”Økonomi”.
7. Håndteringen og adgangen til rapporter og analyser over virksomhedens samlede aktiviteter - se selvstændigt  

whitepaper om ”Økonomi”

De to sidstnævnte områder ligger typisk i salgs- og økonomiafdelingen. Vi behandler derfor disse to områder i en  
selvstændig guide. 
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Håndtering af råvarer og halvfabrika - digitalt (mobile WMS)

Hvis du samler håndteringen af råvarer, styklister og halvfabikata ved bl.a. at digitalisere din lagerstyring, 
får du et langt bedre overblik. Det betyder, at du bedre kan håndtere logistikken med både råvarer og 
færdigvarer, så du i langt højere grad kan være sikker på at varerne er til stede, når de skal bruges. Mang-
ler du bare én vare, kan du typisk ikke producere. Det er dyrt og ineffektivt.

Håndtering  
af styklister, 
råvarer og 
halvfabrika

Håndtering af styklister - digitalt
I mange produktionsvirksomheder er arbejdsgangen fra konstruktionstegning til produktionsklar stykliste en tidskræ-
vende, langsommelig og manuel proces. Resultatet er ofte en fejlbehæftet eller mangelfuld stykliste. 

Hvis du digitaliserer håndteringen af processerne fra konstruktionstegningen 
til produktionen får du: 
• Smidig og hurtig oprettelse af varer, styklister, ruter og processer i arbejdsgangen 

fra konstruktion til produktion.
• Mulighed for at overføre produktdata baseret på jeres tekniske konstruktioner 

fra et CAD-system, og/eller manuel oprettelse og/eller kopiering af eksisterende 
produkter.

• Automatisk ombrydning af konstruktionsstyklister til produktionsstyklister.
• En hurtig måde at oprette produktionsdata på, på basis af produktdesigndata. 
• En indbygget modelleringsfunktion, som muliggør ombrydning af konstruktions-

styklister til produktionsstyklister.

Håndtering af styklister, råvarer 
og halvfabrika - digitalt
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Håndtering af disponeringen - digitalt
En samlet digitalisering af både lager og diponering giver herudover et overblik 
over både  varetilgængelighed og mangelkontrol.

Derved opnår du: 
• Overblik, status og tilgængelighed for varer og sammensatte produkter.
• Mulighed for at identificere lagermangler på varer og sammensatte produkter.
• Mulighed for direkte oprettelse af ordrer mod mankoer.
• Lagersimulering og konsekvensoverblik på planlagte transaktioners datoer  

og antal.

Hvad kan du konkret bruge digitalisering af din lagerstyring til? 
• Registrere og kontrollere ankomne varer.
• Gennemføre både planlagte og ikke planlagte optællinger.
• Få oplyst en vares nøjagtige placering (BIN) og antal.
• Få oplyst en erstatningsvare.
• Tildele varer til en placering (BIN).
• Håndtere både planlagte og ikke planlagte flytninger.
• Nedskrive lagerantal og tildele en årsagskode.
• Udskrive rapporter/labels fra den mobile enhed.
• Enkel eller konsolideret pluk af salgsordrer.
• Direkte pluk til produktionsordre. 
• Få vist indholdet af en placering (BIN).
• Associér/tilknyt en stregkode med en vare.

Ved at digitalisere din lagerstyring får du et unikt overblik over, om du har de rigtige råvarer og halvfabrika på 
lager, når du skal bruge dem. Du bliver i stand til at reagere i tide. Du opnår samtidig at informationen i din 
lager-app også er tilgængelig i Business Central - og derved kan informationerne også bruges af virksomhedens 
andre funktionsområder. Du sikrer informationsflowet mellem salg, indkøb, lager og produktion.
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Håndteringen af medarbejderressourcer 
- digitalt
Ved at digitalisere og integrere håndteringen af medarbejderressourcer i Business Central får du en løsning 
som håndterer både tidsregistrering (job ind/ud på produktionsordren) og komme/gå (fraværshåndtering og 
lønklargøring). 

Du undgår dermed den omfattende og tidskrævende manuelle indtastning (arbejdssedler), som ofte er 
behæftet med fejl. Al registrering foregår online, og informationer om tids - og vareforbrug samles, så du har 
mulighed for at få det fulde overblik, og kan lave en korrekt efterkalkulation.

Dermed får du indsigt i lønsomheden i din virksomhed.

Ved at digitalisere styringen af medarbejderressourcer opnår du:
• Medarbejderne registrerer tids- og vareforbrug på produktionsordrer.
• Medarbejderne registrerer nemt og hurtigt, når de kommer og går - og evt. fravær.  
• Medarbejders tidsregistrering danner grundlaget til lønklargøring, som så senere overføres til  

lønsystemet, så lønkørslen foretages hurtigt og korrekt – hver gang.

Håndtering af 
ressourcer

Håndtering af produktionsudførslen  
- digitalt (ShopFloor)
Ved at gøre udførslen af produktionen papirløs/digital sikrer du at:
• Operatøren/produktionsmedarbejderen altid har et opdateret overblik over deres arbejdsopgaver, og 

at de kan se, hvad de skal arbejde på som det næste.
• Du har et komplet overblik over jeres produktionsordrer og deres forløb – på maskiner, maskingrupper 

eller fabrik total.
• Du kan holde styr på kø-status og kapacitetsbelægning, bestemme afviklingssekvens, og ikke mindst 

kommunikere ændringer elektronisk til operatører.

Håndtering af 
udførslen
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Og med en løsning til vedligeholdelse af dit produktionsudstyr kan du :
• Planlægge, optimere, udføre og spore de nødvendige vedligeholdelsesaktiviteter af dit produktions- 

apparat, så du på den måde kan forhindre unødige produktionsstop.

Håndtering af 
produktions- 
planlægning

Ved at digitalisere din produktionsplanlægning kan du skabe større effektivitet og leveringssikkerhed ved at 
vide, hvilken kapacitet du har til rådighed – hvornår.

Ved at digitalisere styringen af produktionskapaciteten opnår du:
• Overblik over produktionsplanen og din kapacitetsudnyttelse på én gang. Det betyder, at du kan opdage 

og forstå flaskehalse, problemer og afhængigheder med det samme. En gennemsigtighed der giver dig 
kontrol og overblik på én gang.

• Overblik over om du bruger kapaciteten effektivt.
• Overblik over hvilke maskiner du kan bruge, til hvilke produkter, i hvilke tidsrum.
• Kontrol over din tidsplan. Det giver dig mulighed for aktivt at styre tidsplanen og produktionen.  

Du kan handle proaktivt i stedet for reaktivt.
• Overblik over produktionsapparatets kapacitet. Når en produktionsordre flyttes, og der sker en overskri-

delse af kapaciteten, får du en automatisk advarsel, som gør det muligt at reagere straks. 

Håndtering af produktionsplanlægningen 
- digitalt

Helt konkrekt kan du, når du digitaliserer udførslen:
• Planlægge og få overblik over værkstedsaktiviteter.
• Give planlæggeren lov til at styre afviklingssekvens og prioritering under hensyntagen til tilgængelighed af 

materialer og kapacitet.
• Sikre at operatørudførelse sker via en værkstedsterminal.
• Sikre at operatøren altid kan se hvad han skal nu og hvad næste opgave er.
• Gøre tegninger, noter, bemærkninger, styklister, ruter mv. tilgængelig i elektronisk form for operatøren.
• Opsamle jobtidsdata til kalkulationsformål.
• Understøtte kombineret ordreafvikling, operatør fler-ordre/maskinbetjening mv.
• Understøtte produktion med sporbarhedskrav og opsamling af kvalitetsdata.
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Hvis du digitaliserer håndteringen af alle leveringer og forsendelser får du overblik over alle dine forsen-
delser i én løsning. Med en fragtløsning slipper du for manuel indtastning, når du skal booke dine forsen-
delser. Det minimerer fejl og sparer dig tid. 

Hvad kan du konkret bruge digitaliseringen af din fragtløsning til?
•  Nemmere håndtering af alle dine forsendelser. 
•  Alle transportører samlet i én løsning.
•  Overblik, rapporter og statistik over dine forsendelser.
•  Bedre sporbarhed - du ved hvor forsendelsen befinder sig ved at slå op på salgsordren.
•  Fragtprisen opdateres automatisk.

Du sikrer dig, at informationen om levering og forsendelse registreres centralt, så alle der har brug for 
informationen hurtigt kan finde den. 

Håndtering af leveringer og  
forsendelser - digitalt

Håndtering af 
leveringer og 
forsendelser

Din adgang til data er altafgørende
Som produktionsansvarlig forventes det i mange virksomheder, at du deltager aktivt i den forretningstransformation, 
der er i gang. Det kræver, at du har adgang til opdaterede og valide data, præcis når der er behov for dem.

Ved hjælp af digitale rapporteringsværktøjer, kan du få adgang til data præcis, når du har behov for dem, uden at du 
hver gang skal bruge mange ressourcer på at samle tal og informationer sammen og få dem præsenteret i et format, 
så de giver mening. 

Du kan med fordel digitalisere følgende rapporter:
• Produktionsefterkalkuler
• Produktionsefterkalkule pr. ordre
• Produktionskalkule pr. ordre
• Materialeforbrug
• Tidsforbrug
• Ressourceforbrug over tid
• Belægningsgrad
• Fremtidigt ressourceforbrug
• Fremtidigt produktionsbehov
• Gennemløbstid

Læs mere om, hvad du får ud af at digitalisere dine rapporter og analyser i vores selvstændige whitepaper ” Sådan 
løser du de daglige udfordringer i din produktionsvirksomhed -ØKONOMI”.
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Har du brug for sparring, gode råd eller 
bare en snak om, hvordan du får mest 
værdi ud af din Business Central løsning 
Vi har arbejdet med Navision, Dynamics NAV og nu Dynamics 365 Business Central igennem rigtig mange år - og har 
omfattende praktisk erfaring og indsigt i både forretningskritiske og tekniske problemstillinger i forbindelse med 
ERP-løsninger. Vi udvikler ikke selv apps, som vi skal have solgt - og vi er ikke bundet til faste leverandører af apps - 
derfor er vi i stand til objektivt at evaluere dem. En objektivitet, som kommer dig tilgode. 

Vi har udelukkende fokus på, at du får den løsning, som præcist dækker  
din virksomheds behov.

Har du brug for en snak om dine muligheder, så ring til os på tlf. 5353 2020 eller skriv en mail på kontakt@vektus.dk. 

Det koster ikke noget at spørge!
Ring til os allerede i dag på tlf. 53 53 20 20. Så tager vi en snak 

om dine muligheder. Eller skriv til os på kontakt@vektus.dk

De forskellige processer og funktioner som vi har valgt at fremhæve i denne guide er kun ment som eksempler på 
nogle af de mange muligheder du har.  Der er naturligvis mange mange flere. Vi har blot medtaget nogle af dem, 
som  vi oftest møder hos vores kunder. 

Mulighederne med Business Centrals Produktionsmodul vil for nogle virksomheder være tilstrækkelig, mens det i 
andre virksomheder vil kunne tilføre værdi at tilføje ekstra funktioner til deres Business Central - som to eller tre 
integrerede apps. 

Dine muligheder er næsten uendelige
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