
ForNAVs partner Inventio hjalp ICM med opgraderingsprojekt   

”
 

 Samarbejdet med teamet bag 
ForNAV har fungeret rigtig godt

”Ved hjælp af ForNAV gik ICM fra at bruge klassiske rapporter i NAV 2009 til at 

bruge de samme rapporter i NAV 2016. De oplevede ingen forskel i rapporterne, 

og overgangen var meget simpel og enkel for brugerne. Jeg ville ønske, at alle 

brugte ForNAV!”



En partner man kan stole på
For Inventio er tryghed og tillid nøgleord, når de skal vælge samarbejdspartner. 
Efter at være blevet etableret i 2001, blev de for nyligt ForNAV partner. De har i 
dag ca. 80 medarbejdere fordelt på tre afdelinger i Herlev, Tilst og Odense, men 
dækker hele Danmark. Som Microsoft Gold Partner er de stolte over at have 
fl ere Microsoft certifi ceringer og anderkendelser. De er totalleverandør af for-
skellige IT-løsninger bl.a. Microsoft Dynamics C5, NAV og CRM. Deres primære
kompetencer og fokus ligger inden for små og mellemstore virksomheder, hvor 
de løfter opgaver lige fra standard- og brancheløsninger til skræddersyede 
individuelle behov. De servicerer også deres internationale kunders datter- og 
søsterselskaber i resten af Skandinavien og det meste af verden.

Martin Kristensen, NAV udvikler og konsulent hos Inventio, har personlig 
erfaring med ForNAV fra sin tidligere stilling i opgraderingsudvalget hos ICM, 
som er en førende leverandør indenfor arbejdsmiljøløsninger. 

Martin Kristensen forklarer, at han i starten var skeptisk over for ForNAVs 
løsninger: ”Jeg indrømmer, at jeg var rimelig overrasket. Først troede jeg ikke 
på, at det kunne lade sig gøre. Især ikke med et fi rma som ICM, der arbejder 
med så komplekse rapporter. Men ved hjælp af ForNAV gik ICM fra at bruge 
klassiske rapporter i NAV 2009 til at bruge de samme rapporter i NAV 2016. 
De oplevede ingen forskel i rapporterne, og overgangen var meget simpel og 
enkel for brugerne. Jeg ville ønske, at alle brugte ForNAV!”

”Samarbejdet med teamet bag ForNAV har fungeret rigtig godt,” fortsætter 
Martin Kristensen. ”Jeg har lært nogle meget kompetente mennesker at kende, 
og de var i stand til at imødekomme alle udfordringer, der kunne være.”

Udfordringer og løsninger 
Selvfølgelig forløber et opgraderingsprojekt ikke uden udfordringer. Opgrade-
ringsprojektet hos ICM var ingen undtagelse. ”Der var en labelrapport, der dril-
lede engang,” siger Martin Kristensen. ”Den kom meget forkert ud på papiret, 
men man kunne dog ikke bebrejde ForNAV, problemet var derimod selve op-
sætningen. Både Michael og Jan var super hjælpsomme, og problemet blev løst 
hurtigt. Vi oplevede rigtig god service!”

Besparelser 
Brugen af Reports ForNAV Converter har betydet store besparelser for ICM. 
Virksomheden forventede, at de skulle bruge omkring 500 timer, det vil sige ca. 
½ million DKK på opgraderingsprojektet. Prisen, for den ForNAV licens ICM har, 
er en tiende del af det beløb. ForNAV løsningen var væsentligt billigere, og det 
har sparet ICM en masse besvær med at fi nde løsninger udenlands, som ville 
kunne resultere i at projektet måtte udskydes, konkluderer Martin Kristensen. 

ICM Safety er en dansk, 
uafhængig leverandør med 
70 års erfaring indenfor 
arbejdsmiljøløsninger. 
De tilbyder tilpassede løs-
ninger og relaterede service-
ydelser som risikovurdering-
er, uddannelse og eftersyn.
Sammen med deres kunder
og underleverandører er de
kendt for altid at prøve at
sætte højere standarder. 

Grundlagt: 1946
Antal medarbejdere: 100
Antal ForNAV-brugere: 1
www.icmsafety.com

---

Inventio har fl ere Microsoft 
certifi ceringer og ander-
kendelser. De er totalleve-
randør af IT. De installerer, 
implementerer og varetager 
driften af forskellige IT-løs-
ninger over hele Danmark. 
Inventios største force er 
Microsoft økonomi- og regn-
skabssystemer, CRM løsnin-
ger, Hosting og IT-drift. De-
res primære kompetencer og 
fokus ligger inden for små og 
mellemstore virksomheder, 
hvor de kan løfte opgaver 
lige fra standard- og bran-
cheløsninger til skrædder-
syede individuelle behov.

Grundlagt: 2001
Antal medarbejdere: 80
www.inventio.it

Når det handler om kon-
vertering, vedligeholdelse 
og udvikling af rapporter til 
Microsoft Dynamics NAV,
er ForNAVs mål at give 
partnere og kunder den 
hurtigste og mest enkle
rapportoplevelse. Det gør 
vi ved at udbyde vores 
Reports ForNAV Converter,
hvilket gør det utrolig nemt 
at afvikle gamle rappor-
ter, så de passer til de ny-
ere Microsoft Dynamics 
NAV versioner som kræver 
RDLC format. Derudover 
tilbyder vi Reports ForNAV 
Designer, som er et bru-
gervenligt værktøj til at 
lave og ændre rapporter i 
Microsoft Dynamics NAV. 

www.fornav.com
Certified for

NAV 
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