AXcelerate your production
Microsoft Dynamics AX til produktionsvirksomheder

Er din produktion
gearet til forandring
og omstilling?
Verden og markedet
globaliseres. Det
betyder nye muligheder
og nye udfordringer
for din produktions
virksomhed.

I en omskiftelig tid har du brug for et
it-system, der er gearet til forandring og
omstilling. Det kan vi hjælpe med. Vores
løsninger optimerer ikke bare din produktion, men også dine øvrige forretnings
processer.
I vores Microsoft Dynamics AX-afdeling arbejder vi for at give dig det totale
overblik. Med den rette it-løsning har
du indsigt i produktionens processer og
resultater. Du har kontrol og kan optimere
dine ressourcer – også i tider med ud
vikling, vækst og nye udfordringer.
Vi har prøvet det mange gange før og
har bl.a. leveret løsninger inden for
maskinindustri, high-tech, plastproduk
tion, træ- og møbelindustri samt projekt
og service. Vores løsninger og erfaringer
er særligt rettet mod produktionsformerne
engineer-to-order, configure-to-order og
diskret produktion i øvrigt.

Med Microsoft
Dynamics AX og CGI
får du:
• Et komplet ERP-system.
Få understøttet processer inden
for salg, projekt, indkøb, lager,
produktion, s ervice og økonomi
styring. Også specielle områder
som fx HR og rejseudlæg er
dækket.
• Planlægning og eksekvering
på tværs af selskaber og geografi.
Fordi globale udfordringer kræver
tværgående løsninger.
• Projektorienteret produktion.
Så du er sikret sammenhæng
mellem processerne i engineering,
planlægning, indkøb, produktion,
installation og s ervice.
• Diskret produktion med understøttelse af Lean-principper som
Kanban mv.
• Konfiguration og styring
af produkt master data.
• Styring af håndholdte enheder
til lagerstyring og service.

”CGI var mere end en leverandør. Gennem hele
projektet fokuserede de på kvaliteten. Det handlede
ikke bare om konsulenttimer, men om at udvikle
den bedste løsning.”
Kenneth Ullmann, CIO for Global IT i Jabra

• Mobile apps. Nem adgang til
rapporter, ordreoptagelse, registrering af tid og udgiftsbilag m.m.
• CGI’s særlige kompetencer
og løsninger. Spørg os om
produktkonfiguration, industri
automatisering og integration.

Standard, standard
og målrettede add-ons …
Microsoft Dynamics AX er en komplet løsning, der dækker langt de fleste virksom
heders behov. Hos CGI har vi i høj grad fokus på at udnytte denne standard funk
tionalitet. Dette kombineret med nøje udvalgte certificerede add-ons og tillægs
moduler til særlige branchebehov, sikrer dig en løsning med ganske få tilpasninger. 
Eksempler på CGI tillægsmoduler:

Easy Creator
Styring og konfiguration af master data
Et marked under konstant forandring kræver nytænkning, nye designs og nye produkter,
hvis man vil være med i konkurrencen. Derfor har vi hos CGI udviklet Easy Creator.
Easy Creators kernefunktionalitet er en objektorienteret produktkonfigurator, som gør det
muligt at tilføje nye varianter, regler eller manipulationer ét og samme sted. Du kan uden
programmering opdatere en hel produktlinje inklusiv konfigurationer med nye data.

AXtension Enterprise Content Management
Dokumentstyring
Få fordelene fra både SharePoint og Dynamics AX, når du benytter AXtension ECM
til dokumentstyring. AXtension ECM er nemlig et Dynamics AX add-on, der integrerer
Dynamics AX og Microsoft SharePoint. Integrationen gør det muligt at benytte SharePoint dokumenthåndtering i Dynamics AX og via SharePoint have adgang til de samme
dokumenter, som kan fremsøges via Dynamics AX stamdata.

Formpipe Lasernet
Formatering af information
LaserNet er en standard input- og output-softwarepakke. Med LaserNet får du strøm
linet, forenklet og optimeret forretningskommunikationen mellem din virksomhed og dine
interessenter. Brug LaserNet til print management, design, konvertering og distribution af
indgående samt udgående forretningsdokumenter i alle formater.

”Men ét er sikkert: Vi har fået et virksomhedssystem,
som hænger sammen på tværs af organisationen,
og som sikrer sammenhæng – lige fra salgsforecast til
varen er leveret til kunden og betalt.”
Helle Lund, Økonomidirektør hos Isabella

Fakta om CGI

Et loyalt partnerskab
Et it-partnerskab er ikke en kort affære, men et langvarigt forhold, der bygger på tillid,
respekt – og en god portion passion.
Vores erfaring med succesfulde it-leverancer skyldes især vores konsulenters ukomplicerede tilgang og åbne dialog med vores kunder. Vi brænder for vores opgaver. Det rigtige hold i samspil med et stærkt metodeapparat sikrer kvalitet i alle faser af projektet.
Vi lytter, bringer it i øjenhøjde og tager ansvar hele vejen rundt. Vi har en positiv og åben
kultur og udfordrer os selv og dem, vi samarbejder med. Vi sammensætter det helt
rigtige hold og den rette løsning for at realisere forretningsfordelene i din virksomhed.
Vi glæder os til at samarbejde med dig – nu og i fremtiden!

• Med CGI’s opkøb af Logica i
2012 blev vi en endnu stærkere
global it-leverandør. Vi har mange
års erfaring inden for it-løsninger
til logistik- og produktionsvirksomheder – med implementeringer i Danmark og hele verden.
• Vi er en af Danmarks s tørste
leverandører af Microsoft
Dynamics AX og førende
leverandør af Dynamics AX
2012-projekter.
• Vores kollegaer tæller blandt
andet 130 Microsoft Dynamics
AX-konsulenter i Danmark og
550 konsulenter internationalt.
• Vores konsulenter har brancheerfaring, certificeringer og bliver
løbende videreuddannet.
• Vi kan trække på dygtige near
shore og offshore-ressourcer.
•	SharePoint, Business Intelligence,
Dynamics CRM, BizTalk, mobile
apps m.m. har vi også stærke
kompetencer inden for.

Yderligere information
Vil du vide mere om vores kompetencer og erfaringer, så tag gerne fat i os:

Rene Mikkelsen
Markedschef
Din nøgleperson og salgskontakt til CGI
– med stor forretningsindsigt inden for produktion.
Tlf. 29 48 08 30

“Det har været ‘os’ i stedet for ‘de og vi’. Vi har haft et
fælles mål og en gensidig tillid. På intet tidspunkt har jeg
oplevet s målighed – der har været fokus på de store
linjer. Vi har arbejdet målrettet sammen.”

•	Som en af de eneste leverandører
udvikler, integrerer og implementerer vi løsninger, der udnytter den
komplette Microsoft-platform.
• Vi er en stolt Microsoft Gold
Partner og medlem af Microsoft
Inner Circle.
• CGI er en ud af blot tre Microsoft
GSI partnere. Vi samarbejder med
Microsoft i globale og komplekse
projekter og i forbindelse med
store udbudssager inden for såvel
offentlige som private virksom
heder.

Læs mere på
www.cgi.dk

Marianne Kristensen, Senior Finance & IT Director hos Pressalit

Silkeborgvej 88
7400 Herning

Lautruphøj 10
2750 Ballerup

Margrethepladsen 4
8000 Aarhus C

Kokmose 12
6000 Kolding

Strømmen 6
9400 Aalborg

CGI er grundlagt i 1976 og er en global udbyder af it og forretningsprocesser. Vores 68.000 medarbejdere i 40 lande leverer forretningsrådgivning, systemintegration og outsourcing services af høj kvalitet.
Vi tager udgangspunkt i kundens forretningsstrategi for at opnå de
bedste resultater, og vi leverer til tiden og inden for budget. Derfor er
vi blandt branchens bedste.
For yderligere information om CGI, se www.cgi.dk
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