
  Tekst kommer her

�  Salgsdirektør Dorthe Rix Nielsson, Atea, adm. direktør Niels Stenfeldt, Columbus 
og forretningsrådgiver Jakob Ingemann, IZARA.

Atea ahead   December   201318



 naboskab 
fører til 
fleksibel 
 ERPløsning
Hvad sker der, når to naboer tager en snak over 
 hækken? I tilfældet Atea og Columbus har det 
ført til et frugtbart makkerskab, hvor knowhow og 
 kompetencer resulterer i fleksible og skalérbare 
ERP-løsninger. Atea og Columbus deler kontor-
faciliteter, parkeringsplads, kaffebar og kantine. I 
det forgangne år er naboskabet med stor succes 
blevet udvidet med fælles projekter og kunder, hvor 
 nytænkning af ERP-systemer sættes i fokus.

 Frugtbart
Atea og Columbus i nyt samarbejde
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Atea og Columbus’ succesfulde 
samarbejde begyndte i slutningen af 
2012. Implementeringen af Dyneas 
nye ERP-system i 2013 er et af 
flere projekter, som er blevet løst i 
fællesskab. 

Forretningsrådgiver og projektleder 
Jakob Ingemann fra konsulent-
virksomheden IZARA arbejdede 
tæt sammen med Columbus og 
Atea i udrulningen af Dyneas 
nye ERP-system. Læs mere om 
IZARA på www.izara.dk

Dyneas infrastruktur driftes nu i 
Ateas datacenter med et centralt 
hosted setup med overvågning 
alle døgnets timer, året rundt. 
Driften hviler på en kombination 
af fysiske servere og virtuelle 
servere, der er baseret på en 
VMware-platform. 

Installationen bygger på et 
Citrix Xenapp-setup med en 
ERP Dynamics AX-platform 
og en Office-platform, hvor 
elementer som Office, e-mail, 
Lync, Citrix Sharefile og 
remote access service er 
integreret. 

Atea og Columbus har i det seneste år 
indledt et succesfuldt samarbejde, hvor 
respektives knowhow og kompetencer 
bliver omsat til vellykkede og nyskaben-
de totalløsninger med et tilbud om 
sammenhængende drift af software og 
infrastruktur til ERP-kunder. 

”Kort fortalt, så leverer vi hele den 
underliggende infrastruktur,” fortæller 
Dorthe Rix Nielsson, der er salgsdirek-
tør i Atea om samarbejdet, og admini-
strerende direktør, Niels Stenfeldt, fra 
Columbus Danmark fortsætter: ”Og vi 
leverer alt det, der kommer ovenpå.” 

”Vi har længe gerne ville løse store 
og komplekse opgaver sammen, fordi 
vi ved, at vi sammen kan tilbyde både 
danske og internationale kunder nogle 
nye løsninger, som er helt unikke,” siger 
Dorthe Rix Nielsson. ”Samarbejdet 
mellem Atea og Columbus indledte vi 
i slutningen af 2012, og det har alle-
rede ført til, at vi nu løfter adskillige 
store projekter i fællesskab. I oktober 
færdiggjorde vi fx et prestigeprojekt for 
den internationale limfabrik Dynea, der 
havde et akut behov for at få ændret 
deres ERP-system. Det projekt viste os, 
at vi sammen kan noget helt særligt.” 

ERPsystemet var ved at gå op  
i limningen
Knap var 2013 blevet skudt i gang før 
Atea og Columbus sammen gik ombord 
i en krævende udrulnings- og imple-
menteringsproces for den internationale 
koncern Dynea, der producerer lim 
på ti fabrikker i ni europæiske lande. 
Opgaven var at få standardiseret og 
økonomiseret koncernens ERP-system 
– og det skulle gå hurtigt. 

Med fabrikker i så mange forskellige 
lande havde Dyneas ERP-system over 
årene vokset sig stort og var blevet 
u nødigt kompliceret, med et utal af 
landeversioneringer. Dynea stod ganske 
enkelt med et system, der ikke match-
ede de reelle behov, og it-infrastruktur-
en var blevet alt for kompleks uden 
at dække, hvad de cirka 500 brugere 
 havde brug for. ERP-systemet var 
med andre ord blevet en møllesten 
om halsen på virksomheden, og da et 
forestående salg af fabrikkerne ventede 
forude, var det nødvendigt at få effekti-
viseret og strømlinet systemet hurtigst 
muligt på tværs af landene. Atea og 
Columbus fik ti måneder til at gennem-
føre projektet. 

”Det var nødvendigt for Dynea at få et 
nyt forretningssystem og en ny infras-
truktur på plads for at gøre fabrikkerne 
mere attraktive for køberne,” fortæller 
Jakob Ingemann fra IZARA, der funge-
rede som ekstern forretningsrådgiver 
og projektleder for Dynea gennem hele 
processen.

”Der var et akut behov for at få en ERP-
løsning, der tilgodeså det kommen de 
salg. Den gamle Oracle-løsning havde 
vokset sig vild og kompleks og var ble-
vet alt for tung at arbejde med. Atea og 
Columbus gav mig mulighed for at få en 
samlet, fleksibel og skalérbar løsning, 
hvor hele infrastrukturen og driften 
fremadrettet kunne leveres som en ser-
vice, og hvor afregningen af de enkelte 
drifts- og infrastrukturelementer blev 
baseret på det aktuelle forbrug,” uddy-
ber forretningsrådgiver Jakob Ingemann 
om valget af samarbejdspartnere. 

Omkostningerne ligger fast
Løsningen er baseret på et centralt -
-hosted setup, hvor driften overvåges 
24/7 af Atea, og Columbus har imple-
menteret ERP-systemet MS Dynam-
ics AX. Det betyder fremadrettet, at 
virksomheden har et fuldstændigt 
overblik over omkostningerne, og det 
derfor er muligt at fastslå den præcise 
omkostning pr. bruger pr. år. ”Overblik-
ket gjorde Dynea langt mere attraktiv, 
og de præcise årlige omkostninger til 
ERP-systemet blev tydeliggjort for de 
interesserede købere,” fortæller forret-
ningsrådgiver Jakob Ingemann. 

Et forlæns rullefald
Samarbejdets år ét er ifølge Columbus’ 
administrerende direktør, Niels Sten-
feldt, en ubetinget succes. ”Vi gik sam-
men med hver vores ekspertise og har 
foretaget, hvad der bedst kan beskrives 
som et forlæns rullefald.” 

Forretningsrådgiver Jakob Ingemann 
er heller ikke i tvivl om, hvad den fælles 
indsats har betydet i hans situation: ”Det 
har været noget af en drømmerejse. 
På bare ti måneder har ti fabrikker fået 
implementeret Dynamics AX og fået en 
ny infrastruktur. Konsulenter, brugere 
og ledelse har alle været supermotiveret 
for at løse opgaven, og resultaterne 
taler deres eget tydelige sprog.”

Niels Stenfeldt pointerer, at den 
ERP-løsning, som Columbus og Atea 

udviklede og implementerede for 
Dynea, tegner et godt billede af et 
begyndende paradigmeskifte indenfor 
ERP- systemer.

”ERP-løsninger har længe været 
 betragtet som noget, der skulle 
skrædder syes til den enkelte virksom-
hed, fordi alle virksomheder opfatter 
deres behov som specielle. Men de 
her skrædder syede løsninger er blevet 
nogle ekstremt komplekse størrelser, 
der både er alt for tunge og for dyre at 
drifte. Flere virksom heder begynder dog 
at få øjnene op for, at det ikke behøver 
at være sådan, og at der nu findes 
muligheder, som er meget enklere og 
hvor man kan skrue op og ned alt efter 
behov. For mig at se, er vi midt i et 
skifte, hvor flere og flere virksomheder 
begynder at tage standardiserede ERP-
løsninger til sig, fordi det ganske enkelt 
er lettere, mere fleksibelt og billigere,” 
siger Niels Stenfeldt.

Dorthe Rix Nielsson konkluderer: ”Når 
virksomheder vælger at lægge driften 
ud og simplificere arbejdsgangene, 
så betyder det, at hænder og hoveder 
bliver frie til det, som virksomhederne er 
sat i verden for”.
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Long battery life Easy touchscreen

1Kræver sekundært batteri. Batteritiden varierer alt efter produktmodel, konfiguration, indlæste applikationer, funktioner, brug, trådløs funktionalitet og indstillinger for 
strømstyring. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt over tid og ved brug. Se batteri benchmark fra MobileMark07 for flere detaljer – www.bapco.com/products/ 
mobilemark2007.

©2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen, som er indeholdt her, kan ændres uden forudgående varsel. Microsoft og Windows er varemærker tilhørende 
Microsoft Gruppen. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel-logoet, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside-logoet, Intel vPro, Itanium, 
Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon og Xeon Inside er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.  
 
Forbehold for trykfejl og mangler. HP november 2013.

Læs mere på hp.dk/elite

Hurtigere, slankere og 
lettere end nogensinde.
Den nye HP EliteBook 800-serie
Et festfyrværkeri af design, funktionalitet og smarte detaljer  
HP har skabt en eksklusiv serie af ultramobile business notebooks, der får 
design og erhvervsrelateret funktionalitet til at gå op i en højere enhed.

Ultralette 
og 40% slankere

Op til 33 timers 
batteritid1

Mulighed for
touchskærm

HP anbefaler Windows.

HP EliteBook 820 – 12,5” skærm
HP EliteBook 840 – 14” skærm
HP EliteBook 850 – 15,6” skærm 
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