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

-ØKONOMI
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Rollen som CFO er under forandring

Som økonomichef, CFO eller regnskabschef står du i dag over for en stadig mere kompleks opgave. Din rolle 
har udviklet sig markant over de sidste år, så du i dag skal kunne fokusere endnu bredere og have et endnu 
større overblik.  For at kunne bidrage til at din virksomhed kan forblive både konkurrencedygtig og agil, i et 
marked som bevæger sig hurtigt, og hvor forandringer er en del af hverdagen, forventes det, at du har en vis 
indsigt i de nyeste teknologier og muligheder.  Du skal kunne være med til at vurdere, hvilke digitale løsninger, 
der tilfører værdi til netop din virksomhed. 

Du forventes i dag både at være sparringspartner for CEO’en, deltage aktivt i den forretningstransformation, 
der er i gang i de fleste virksomheder og samtidig sikre, at der er styr på den daglige drift. Det kræver adgang 
til informationer og data - og evnen til at se muligheder i brugen af ny teknologi, som f.eks. kunstig intelligens 
(AI), data-guidede arbejdsgange og anvendelse af cloud.

Din adgang til data er altafgørende
Som CFO er forståelse for trends indenfor digital transformation derfor nøglen til din succes. Din opgave 
er bl.a. at klæde ledelsen på med de rigtige tal og informationer, så de beslutninger der tages, kan realise-
re den største værdi, effektivitetsløft og konkurrencefordel. 

For at gøre det, er du nødt til at kunne identificere virksomhedens udfordringer og modellere de potentiel-
le fordele, der er ved at digitalisere dem. Du skal kunne analysere nuværende og tidligere tendenser. Til 
det formål har du brug for analyseværktøjer, som kan samle data og præsentere dem i overskuelig form. 
Du har behov for opdaterede valide data.

Men det kræver at data rent faktisk ER tilgængelig fra de forskellige funktionsområder i virksomheden, så 
du kan sammenholde data på tværs dem.
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AI kan løse rutineopgaver og sikre informationen

Adgang til valide data er vigtig, men effektivisering af arbejdsgange, så du kan bruge din og dine medarbejders tid 
endnu bedre, er lige så afgørende for din succes. 

Nye teknologier drevet af kunstig intelligens og digital transformation spiller en vigtig rolle i arbejdet med at optime-
re og effektivisere arbejdsgange.  Moderne teknologi som AI kan i mange tilfælde bruges til at understøtte automa-
tiseringen af rutineopgaver og sikre, at informationer glider gnidningsløst rundt i organisationen.  Eller du kan tilføje 
en app til din Business Central, som håndterer netop den opgave.

Der er flere forskellige funktioner i en produktionsvirksomhed, som med fordel kan automatiseres. Nogle af funktio-
nerne vedrører primært håndteringen af selve produktionsstyringen, lagerstyringen og ressourcer. Andre funktioner 
ligger i økonomiafdelingen. 

Du kan f.eks. vælge at automatisere besværlige ordre- og faktureringsprocedurer, eller andre langsomme, manuelle 
og papirbaserede arbejdsprocesser.

Hvor det før krævede 3-4 ”fysiske” underskrifter på et dokument at godkende en sag, kan det med automatisering 
klares langt hurtigere, fordi papiret ikke længere skal flyttes fysisk fra det ene skrivebord til det andet.

Hvor starter du?  
Hvilke muligheder har du? 
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Udgangspunktet er hverdagen i din  
produktionsvirksomhed
Vi tager udgangspunkt i nedenstående forenklede model, som illustrerer arbejdsgange og processer i produk-
tionsvirksomheden.
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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 funktio-
ner og processer er indbyrdes afhængige af hinanden. Overblik og reaktion i tide er derfor afgørende for, om 
der tjenes penge. 

Hele denne proces 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 enkle og give dig større overblik. Ekstra funktionalitet der vil kunne styrke din 
virksomhed og lette medarbejdernes hverdag.

Svejs

Buk
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Fokus på 8 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 8 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 funktionsområder der primært vedrører økonomiafdelingen 
beskrives i dette hæfte. De resterende beskrives i vores andet whitepaper målrettet selve produktionen. 

De 8 områder er:
1. Håndtering af leverandørfaktura - se side 7
2. Håndtering af købsordrer - se side 8
3. Håndteringen og adgangen til rapporter og analyser over virksomhedens samlede aktiviteter - se side 9
4. Håndtering af råvarer, styklister og halvfabrika - se selvstændigt whitepaper om ”Produktion”.
5. Håndtering af medarbejderressourcer - se selvstændigt whitepaper om ”Produktion”.
6. Håndtering af produktionsudførslen- se selvstændigt whitepaper om ”Produktion”.
7. Håndtering af produktionsplanlægningen - se selvstændigt whitepaper om ”Produktion”.
8. Håndtering af leveringer og forsendelser -- se selvstændigt whitepaper om ”Produktion”.
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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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Håndtering af indkomne dokumenter, 
som f.eks. leverandørfaktura - digitalt
Betalingen og håndteringen af leverandørfaktura er en vigtig og tidskrævende del af arbejdet i økonomiafdelin-
gen. Ved at opsætte automatiske flow i forbindelse med håndteringen af bl.a. dine leverandørfakturaer har du 
mulighed for at skabe langt mere effektive og smidige arbejdsgange omkring fakturaer og andre dokumenter 
der skal til godkendelse. 

Det betyder bl.a., at dem der skal forholde sig til en faktura automatisk får besked, at du kan opsætte 4-øjne 
godkendelse eller hierakisk godkendelse.

Ved at digitalisere håndteringen af dine leverandørfakturaer kan du bl.a. :
• sikre at de medarbejdere, der ikke har adgang til Business Central, har mulighed for at godkende et doku-

ment uanset hvor de befinder sig
• matche en modtaget købsfaktura med en købsordre
• ”trække-og-slippe” enhver fil-type eller e-mail til enhver post, projekt eller kunde- og leverandørkort i Busi-

ness Central – og derved samle al information ét sted.
• sikre at bogholderiet har mulighed for at holde styr på samtlige dokumenter, der er ude til godkendelse
• tilknytte en stedfortræder i forbindelse med fravær, så en faktura ikke bliver overset eller glemt og rent 

faktisk bliver godkendt i tide.
• se personer i godkendelsesflowet  direkte på dokumenter og på godkendelsessiden i Business Central
• opsætte automatisk 4-øjne godkendelse

Håndtering af 

leverandører

Med automatiske flow og advarsler, er du sikker på at alle relevante personer, som skal godkende doku-
menter, får besked og at der bliver holdt øje med om personerne godkender i tide. Godkender en person 
ikke, udsendes der en automatisk reminder. Det giver en større sikkerhed for at dokumenterne rent faktisk 
godkendes, og det sparer jer for en masse tid og ressourcer.  
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Håndtering af udgående dokumenter  
– som købsordrer, ordrebekræftelser,  
fakturaer og rykkere - digitalt
De fleste virksomhed håndterer et stort antal dokumenter hver dag. Du kan med fordel automatisere udsendel-
sen af dine dokumenter, herunder bl.a. tilbud, ordrebekræftelser, fakturaer, rykkere mv. Det hele kan sendes i en 
pdf, vedhæftet en e-mail, – enten med få klik eller fuldstændig automatisk.  

Alt bliver logget
Alle aktiviteter kan logges. Det betyder, at hvis en kunde f.eks. efterspørger en faktura, er det nemt at se hvornår 
den er sendt, til hvem, og hvordan den så ud.

Fuldstændig styr på hvem, der modtager
Du kan opsætte en lang række færdige e-mail skabeloner, som hver har en tilknyttet Business Central rapport, 
og oplysningerne om hvem der skal modtage den, så der er fuldstændig styr på hvem der modtager hvad og 
hvornår.
 
Eksempler på dokumenter du kan opsætte som skabeloner og udsende automatisk:
• Kontoudtog (inklusiv vedhæftning af bilag for perioden)- 
• Følgeseddel- Kreditnota
• Rykker
• Rentenota
• Salgsfaktura
• Tilbud
• Ordrebekræftelse
• Indkøbsordre
• Pakkesporing (e-mail service uden rapport, men i stedet et link til speditørens website)

Håndtering af 

købsordrer

Ved at digitalisere og automatisere håndteringen af de udgående dokumenter, er du sikker på at vigtige doku-
menter altid kan findes på de sager, projekter eller ordrer, hvor de hører til. Og at alle relevante medarbejdere 
har adgang til informationen i dokumentet. 

Du sikrer derved, at informationer ikke går tabt, du sparer tid og ressourcer og sikrer at jeres dokumenter er 
ensartede og indeholder korrekte informationer.  
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Håndtering af rapporter og analyser 
- digitalt -  og adgang til valide data 
Ved at digitalisere dine rapporter kan du få præsenteret alt lige fra dashboards med økonomisk over-
blik, til detaljerede regnskaber med transaktions-niveauer, hvor du kan bore ned i detaljerne.
Med digitaliseringen af dine rapporter får du et unikt værktøj, som giver dig overblik baseret på valide 
data. Et værktøj som gør, at du kan følge og styre udviklingen af virksomheden i den rigtige retning. 

Du kan typisk reducere den tid det tager at danne en rapport med op til 400%, hvis du digitaliserer 
dine rapporter.  Du tilretter og forbedrer rapporter på minutter – ikke timer. Typisk i systemer som du 
kender i forvejen. Og du får dine rapporter, når det passer dig.

Med et automatisk værktøj er tiden med “kopier og sæt ind” i et Excel regneark samtidig forbi. Den 
direkte forbindelse til Business Central fjerner behovet for denne, ofte fejlbehæftede og tidskrævende 
manuelle måde at lave rapporter på. Al erfaring fortæller os, at sandsynligheden for fejl stiger jo flere 
gange en medarbejder skal ”copy-paste” data fra Business Central.

Du vil typisk være i stand til at skære 90% af dine rapporteringsomkostninger. 
Du kan nemt og hurtigt komme i gang. Det kræver ingen programmering i Business Central

Få overblik – ved hjælp af værktøjer, der er nemme at bruge
Valg af løsning afhængig af dit specifikke behov. Generelt kan de fleste værktøjer hente data fra mange forskellige 
applikationer, og samle og præsentere dem enten som tabeller i Excel eller i et skræddersyet dashboard, som kan 
tilgås fra din foretrukne enhed. Det betyder, at opdaterede data, analyser og rapporter kan tilgås præcis, når der er 
behov for det – både fra PC, smartphone og tablets.
Du bestemmer selv om dine data skal opdateres manuelt eller automatisk i et fastlagt interval. 

Du kan bl.a. med fordel digitalisere følgende rapporter, og få dem præcis, når du har behov for dem. 

• Resultatopgørelsen
• Balancen
• Produktionsefterkalkulation
• Materialeforbrug
• Tidsforbrug

Håndtering af 

rapporter og 

analyser

• Ressourceforbrug over tid
• Belægningsgrad / planlægning
• Fremtidigt ressourceforbrug
• Fremtidigt produktionsbehov
• Gennemløbstid
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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 til gode. 

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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Læs også vores andet whitepaper om 
funktioner og processer, som du kan  
digitalisere i produktionsvirksomheden
 
Vi har udarbejdet to forskellige whitepapers målrettet de udfordringer en produktionsvirksomhed typisk har. 
Dette whitepaper beskæftiger sig primært med de udfordringer økonomiafdelingen typisk skal håndtere. Vores 
andet whitepaper tager primært udgangspunkt i de udfordringer, der er i forbindelse med selve styringen af 
produktionen; herunder, varer, råvarer, ressourcer, planlægningen mv..

I vores andet whitepaper kan du således læse mere om:
1. Håndtering af råvarer, styklister og halvfabrika
2. Håndtering af medarbejderressourcer 
3. Håndtering af produktionsudførslen
4. Håndtering af produktionsplanlægningen
5. Håndtering af leveringer og forsendelser

Bestil vores whitepaper målrettet
selve produktionen på vores hjemmeside:
vektus.dk
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