IBF bruger ForNAVs løsninger

”

Det var
meget simpelt!

”IBF er en stor produktionsvirksomhed med mange forskellige og til tider ret tunge rapporter. De har kørt Microsoft Dynamics NAV i mange år og stod som så mange andre i
den situation, at de skulle opdatere den ældre Dynamics NAV 2009 til den nye NAV 2016
version. De havde udskrifter helt tilbage fra Navision 3.70-versionen, så de stod overfor et
omfattende arbejde, da opdateringen nærmede sig. ”

IBF producerer betonløsninger til den danske byggebranche og har siden
grundlæggelsen i 1960
været en væsentlig samarbejdspartner i forbindelse
med byggeri til både virksomheder, private og det
offentlige. Der er næsten
ikke det sted i landet, hvor
man ikke kan se resultaterne af et samarbejde med
IBF. Gennem årene har IBF
deltaget i en lang række af
både større og mindre projekter alle med det tilfælles, at IBFs produkter har
været med til at forskønne
og forbedre bygninger og
anlæg. Gennem årene er
IBF vokset både organisk
og ved opkøb.

Stor virksomhed og tunge rapporter
IBF producerer mange forskellige produkter og leverer tilpassede betonløsninger.
De jonglerer derfor hver dag med en bred vifte af rapporter. De arbejder med
alt fra eksterne dokumenter til salgsstatistikker, lagerlister og årsopgørelser.
Tidspres
I august 2015 går IBF i gang med at lave rapporter og det går op for dem, hvor
omfattende en proces det er at lave de nye rapporter i den nye version af NAV.
Der bliver ansat en mand udelukkende til at arbejde med rapporterne, men han
når kun at lave tilbud, ordrebekræftelse, faktura og kreditnota klar, da han skal
oplæres fra ”bunden” i Dynamics NAV.
Henrik Frederiksen, IBF NAV-udvikler, havde læst om ForNAVs løsning med
NAV rapport konvertering i november 2015 på en NAV-blog på nettet, men
tænkte på daværende tidspunkt ikke videre over det.
I februar 2016 går det op for IBF, at de simpelthen ikke har tid nok til at lave de
rapporter, de skal bruge. Henrik kommer i tanke om ForNAV og løsningen for
dem bliver at bruge Reports ForNAV Converter. IBF bliver oprettet som bruger
med en licens på kort tid, og Henrik sætter sig til at teste løsningen kl. 1 om
natten. Kvart over 2 har han fået lavet den første udskrift. Det har taget ham
lidt over en time at gå fra installation af Reports ForNAV Converter, til han står
med udskriften i hånden. ”Det var meget simpelt”, udtaler han.

Grundlagt: 1960
Antal medarbejdere: 900
Antal NAV-brugere:
op til 150 aktive brugere
www.ibf.dk

Besparelse
Det var ikke alene en god løsning for IBF at nå i hus med deres udskrifter
indenfor tidsrammen, de sparede også penge på konverteringen. De skulle have
konverteret 79 udskrifter, alt fra rapporter til statistikker, kontroludskrifter og
daglige lister. Ifølge deres egne beregninger, ville det have taget minimum 4
timer per rapport, det vil sige 316 timer á ca. 500 DKK. Investeringen i ForNAV
var under 20% af det beløb.

Når det handler om konvertering, 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 rapporter, så de passer til de
nyere Microsoft Dynamics
NAV versioner som kræver
RDLC format. Derudover
tilbyder vi Reports ForNAV
Designer, som er et brugervenligt værktøj til at
lave og ændre rapporter i
Microsoft Dynamics NAV.

ForNAVs Designer værktøj
IBF har desuden haft glæde af at bruge ForNAVs Designer værktøj. Det har
hjulpet dem i forbindelse med deres årlige lageropgørelse og -optælling.
Lagermedarbejderne ønskede selv nogle nye metoder til at føre lager på, men
der var dog en udfordring. En ny mand i IBFs IT, som ikke før havde arbejdet
med NAV, skulle lave det. Det gjorde han ved hjælp af ForNAVs Designer
værktøj. Han lykkedes helt uden problemer med at blive færdig indenfor
tidsrammen. Brugerne var tilfredse med systemet og slutresultatet, som til
forveksling lignede det, de plejede at lave i Excel.
Et godt råd til andre
Henrik Frederiksen fortæller, at der har været udfordringer med en af IBFs
største rapporter, en salgsstatistik, som er meget tung at køre. Problemet var,
måden ForNAV viste en fejl i indeksering af rapporten, som blev ændret fra
en version til den næste. Henrik kontaktede ForNAVs support og fik hjælp
med det samme. ”Min erfaring er, at man skal passe på ikke at køre forskellige
versioner af ForNAV rapporter samtidig. I stedet for skal man sørge for at køre de
samme versioner”, siger Henrik. Et godt råd er også at bruge ForNAVs support,
så snart man løber ind i en udfordring i stedet for selv at forsøge at løse problemet. Henriks henvendelse har faktisk ført til en ændring i ForNAV, så det nu
er muligt at køre forskellige versioner af ForNAV udskrifterne samtidig. Dette
giver kunderne en lang række fordele, når de udvikler nye rapporter og ikke behøver at opgradere de eksisterende og forstyrre den daglige drift af systemet.
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