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Kigger man nærmere på nutidens informationsflow stiger behovet for bedre kontrol, 

overblik og dokumenthåndtering i takt med at presset på virksomhederne for at 

reducere omkostningerne øges. Automatiseringer indenfor organisationens egen 

værdikæde er derfor et oplagt sted at starte. 

Specielt virksomheders forsyningskæde på indkøbs- og økonomisiden kan generere 

muligheder for optimeringer af processer i hele organisationen, når automatiseringen 

af processer og information tager fart: 

»	 Opnå et nyt niveau af effektivitet i jeres organisation og spar penge

»	 Reducér antallet af fejl

»	 Opnå en bedre kundeservice og tilfredsstillelse

»	 Frigør ressourcer til mere forretningskritiske opgaver 

Ifølge markedsundersøgelser udført af Billentis* er E-fakturering ved at blive et 

obligatorisk krav for fremtidige forretningstransaktioner. Offentlige sektorer rundt 

omkring i Europa er gode eksempler på dette; de har været pionerer og drivkraften 

bag digitaliseringsbølgen, og mange lande har allerede erklæret E-fakturering for 

obligatorisk i forretningskommunikationen mellem private og offentlige sektorer. 

Med en intelligent og fleksibel løsning til dokumenthåndtering som FormPipe 

LaserNet vil jeres organisation være i stand til at imødekomme efterspørgslen og 

kravene fra kunder og forretningspartnere i forbindelse med at levere og modtage 

forretningsdokumenter i mange forskellige elektroniske formater.Derfor!

HVORFOR FORMPIPE LASERNET?
Undersøgelser viser, at en virksomhed eller organisation kan spare 1-2 % * af omsætningen ved at erstatte 
papirfakturaer med digitale fakturaer og optimere de tilhørende processer

”“Vores LaserNet løsning giver pengene mangefold igen, og startinveste-

ringen var tjent ind på kun tre måneder”

Thomas Bak Olesen, IT-chef INVITA 

ARKIV

*��Billentis�Market,�Report�2011,�Billentis032011



FORDELE VED FORMPIPE LASERNET :

»	 	Let at anvende – I er i stand til at anvende 

FormPipe LaserNet fra dag et! Opgaver som 

oprettelse af dokumenter kan udføres af 

medarbejdere uden større IT-kompetencer 

takket være FormPipe LaserNets intuitive 

brugergrænseflade.

»	 	Markedsleder – FormPipe Software har 

den bredeste produktportefølje indenfor 

dokumenthåndtering. Vi udruller og 

udvikler hele tiden nye løsninger, som kan 

imødekomme de fremtidige krav til jeres 

forretning.

»	 	Global og lokal support – med mere end 

60 implementeringspartnere rundt omkring i 

verden kan kunder i løbet af et øjeblik få løst  

forespørgsler uden at skulle vente på svar fra 

en kundesupport i en anden tidszone. 

FORMPIPE LASERNET 
PLATFORMEN ER... 
Den førende Input & Output Document Management løsning til små, 
mellemstore og store ERP systemer

Med FormPipe LaserNet er I i stand til at effektivisere, forenkle og optimere forretningskommunikationen 

med kunder og jeres virksomheds interessenter. FormPipe LaserNet anvendes til at designe, konvertere og 

distribuere indkommende og udgående forretningsdokumenter i mange forskellige elektroniske formater. I 

dag bliver FormPipe LaserNet brugt af mere end 2000 virksomheder i forskellige industrier i forbindelse med 

alle slags ERP-platforme i hele verden. 

FormPipe LaserNet leverer data direkte til dit interne IT-system, hvilket eliminerer behovet for manuelt input 

og sikrer et uhindret flow for alle jeres forretningsdokumenter. FormPipe LaserNets arkitektur understøtter 

modulbaseret anvendelse, og hvert modul tilføjer værdifulde fordele og muligheder til den enkelte 

installation.

FormPipe LaserNet er en løsning, som er certificeret af både Microsoft og SAP, og er udviklet til at passe til 

virksomheder og organisationer af alle størrelser. Med FormPipe LaserNet kan I skabe og gennemføre den 

optimale strategi for behandling af input og output, som imødekommer kravene fra jeres forretningspartnere 

og kunder. Resultaterne taler for dem selv: Besparelser og reducerede omkostninger, bedre adgang til 

dokumenter og information, en bedre beslutningsproces og ikke mindst en øget konkurrencedygtighed for 

jeres virksomhed! 

*��Billentis�Market,�Report�2011,�Billentis032011



INPUT MANAGEMENT

KORT SAGT...
Input Management er at fange, strukturere og arkivere alle typer af dokumenter, både papirbaserede og elektroniske; kontrakter, fakturaer, kundebreve, tilbud, osv.

FormPipe LaserNet Input Management er en dokumenthåndteringsløsning, som gør jer i stand til at modtage forretningsdokumenter fra eksterne miljøer i mange forskellige formater, 

herunder papirdokumenter, faxer og elektroniske formater, samt at automatisere konverteringen af alle jeres forretningsdokumenter til aktiv og procesklar information, der kan 

importeres direkte ind i jeres ERP-system, dokumentarkiver og arbejdsgange.

DINE FORDELE ER

»	 Optimér workflowet og automatisér processerne 

»	 Eliminér behovet for manuelt input 

 og spar ca.150-370 DKK per dokument*

»	 Vær kompatibel med enhver kilde og destination

»	 Let arkivering og genfinding af forretningsdoku-

 menter

 

* Gennemsnitlige personaleomkostninger (ekskl. Andre omkostninger) for be-

handling af en faktura i kreditorbogholderiet i en mellemstor europæisk virksom-

hed. Kilde: Billentis 032011 

»



KORT SAGT...
Output Management dækker design, formatering og distribuering af forretningsdokumenter, der skabes af forretningsapplikationer som ERP-systemer.

FormPipe LaserNet Output Management giver mulighed for at imødekomme forskellige kundekrav med hensyn til forretningsdokumenter. Løsningen gør jer i stand til at levere, 

distribuere og arkivere forretningsdokumenter i ethvert format (mail, fax, PDF, PDF/A, EDI, XML) i det layout, som ønskes af den enkelte kunde på en intelligent og struktureret 

måde. FormPipe LaserNet understøtter både EuroSox, Sarbanes Oxley, Basel II regnskabsregler såvel som lokale XML formateringsregler, og imødekommer på denne måde alle 

lovgivningsmæssige krav.

OUTPUT MANAGEMENT

DINE FORDELE ER:

»	 Spar penge direkte på bundlinjen – send dine 

 forretningsdokumenter automatisk og elektronisk, 

 og spar på porto, papir, toner, print og medarbejdertid*

»		 Tilpas jer kundernes behov og krav  – 

  og levér dokumenter i præcist det format og             

  layout, jeres kunder  ønsker

»		 Distribuér store dokumentmængder automatisk   

  – levering via en lang række kanaler, f.eks. e-mail, fax, 

  XML og web samt netværksprintere

* Gennemsnitlig besparelse per faktura er 48 DKK ifølge Billentis 032011.



ERP SPECIFIKKE 
LØSNINGER
Hver FormPipe LaserNet-løsning integreres nøje med enhver eksisterende 
IT-platform for at understøtte overgangen fra manuelt arbejde og 
papirtunge systemer til en omkostningseffektiv og hurtigere, e-baseret 
dokumentbehandling. Vi har også udviklet ERP-specifikke løsninger – 
connectorer – til nogle af de mest brugte forretningsapplikationer: 

FormPipe LaserNet til Microsoft Dynamics AX
Dokumentdesign, håndtering og distribution er en nem opgave med FormPipe LaserNet 

for Dynamics AX, da modulet sikrer en fuldstændig integration mellem FormPipe 

LaserNet og Dynamics AX. Resultatet bliver, at jeres kommunikation med kunder, 

partnere og leverandører bliver strømlinet og fokuseret, hvilket gør jeres virksomhed i 

stand til at levere ensartede forretningsdokumenter med professionelt udseende som 

EDI, mail, brev, fax, PDF osv. Løsningen inkluderer preview, PDF-arkiv, 8 predefinerede 

dokumentskabeloner og kan anvendes med AX 4.0, 2009 og 2012. 

FormPipe LaserNet til Microsoft Dynamics NAV
FormPipe LaserNet NAV Connectoren gør brugere i stand til at konvertere tekstfiler fra 

NAV til elektroniske forretningsdokumenter samt at distribuere deres dokumenter i det 

ønskede format. Løsningen automatiserer alle dokumentprocesser og gør det nemt at 

systematisere brugen af logoer, rubrikker, rammer og grafik på forretningsdokumenter, 

direkte fra MS Word eller ethvert andet grafisk designprogram. Løsningen har også et 

PDF/A-arkiv til langtidsopbevaring af fakturaer.  

FormPipe LaserNet til SAP NetWeaver 4.0
FormPipe LaserNet SAP Connectoren er officielt certificeret til integration med SAP 

NetWeaver via SAPs intergrationsflade BC-XOM 4.0, som giver jeres forretning den 

sikkerhed, at løsningen er testet og anerkendt af SAP. 

Modulet kan være en del af en samlet FormPipe LaserNet-løsning til jeres virksomhed, 

som gør jer i stand til at konvertere og distribuere forretningsdokumenter som 

fakturaer, kreditnotaer, kontoudskrifter, osv. som mail, PDF, XML osv.

Besøg THORS-DATAs hjemmeside www.thors-data.dk for mere information om 

FormPipe LaserNet.

”
”Med min faglige baggrund som økonom vurderer jeg it-anskaffelser både

med it-tekniske og med forretningsmæssige briller. LaserNet har været en god

investering efter begge målestokke”

It-chef Morten Frederiksen, Aalborg Portland



FORMPIPE LASERNET – DET SIKRE VALG
Investér i en løsning, som møder dine behov i dag og i morgen
I mere end 15 år har FormPipe Software (tidligere EFS Technology) ført an i udviklingen 

af Input & Output Document Management. Formularer distribueret via netværk, 

Windows software til dokumentdesign, automatiseret e-mailing af dokumenter og 

arkivering er alle banebrydende produkter udviklet af FormPipe Software. Desuden har 

vi lanceret løsninger, som udnytter teknologier som XML samt de nyeste fremskridt 

indenfor dokumentpublicering og e-handel. I kan, med andre ord, være sikre på at 

FormPipe LaserNet møder alle jeres krav både i dag og i morgen. 

Løsninger bygget med forståelse
Vores partnere er specialister: De er yderst erfarne i at levere løsninger, som anvender 

avanceret softwareteknologi. Det første de vil tilbyde, er at lytte til jer, og de 

udfordringer, som I møder i jeres forretning. Dette giver dem og os en dybere forståelse 

af jeres forretning, og vi kan til gengæld demonstrere hvordan FormPipe LaserNet har 

klaret lignende udfordringer andre steder. De vil derefter præsentere jer for en FormPipe 

LaserNet-løsning, som kan bibringe jeres organisation besparelser og effektivitet fra dag 

ét. 

Global rækkevidde - lokal service
FormPipe Software forstår, at løsninger for hele virksomheden inden for input, 

output og document management bedst implementeres og vedligeholdes på lokalt 

plan. Derfor har vi tre udviklingscentre i Europa, som understøttes af mere end 60 

implementeringspartnere over hele verden. På denne måde sikrer FormPipe Software 

at I har nogen i nærheden, som kender jeres systemer og vores software i detaljer, så 

I kan løse eventuelle forespørgsler med det samme uden at skulle vente på svar fra en 

kundeservice i en anden tidszone.

SE HVEM DER ARBEJDER MED OS
Med mere end 2000 kunder i 35 lande, er FormPipe LaserNet blevet valgt 

som den foretrukne løsning til input, output og document management af 

nogle af verdens bedst kendte virksomheder:

BOC Edwards	»	Danmarks Radio	»	Haribo	»	Solar	»	LondonScottish Bank	»	Bupa, 

Portsmouth Water Ltd	»	Scarborough Borough Council	»	Ryedale District Council	»	PON 

Caterpillar	»	NIKE Singapore	»	APL Asia Pacific Ltd.	»	Stockholm Harbor	»	DHL Sweden	
»	Svensk Vejadministration	»	Smith & Nephew A/S	»	JELD-WEN A/S	»	Bogense Plast A/S	
»	Invita Køkkener A/S	»	Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	»	Fleggard Holding	
»	Seeland International	»	Niras	»	Vanderlande	»	Kwintet Kansas	»	Garmin	»	PC Ware 

»Hartman	»	General Solar Systems GmbH	»	NetOnNet	»	Rambøll	»	COWI	»	Georg Jensen	
»	Aalborg Portland	»	Aliaxis Group	»	Aptalis Pharma	»	France Transfo	»	Jensen Group	
»	Nouvelles Images	»	Oberthur Technologies	»	Polymark	»	VVB HUSAN BV	»	Technische 

Centrale BV	»	Cartal Rijsbergen Automotive BV	»	Merba Banketbakkerij BV  og mange flere…

Læs vores kundecases på www.formpipe.dk »



Kontakt THORS-DATA på tlf. +45 8791 6072 eller via salg@thors-data.dk for mere information om FormPipe LaserNet.

OM FORMPIPE SOFTWARE
FormPipe Software AB (publ) er en software virksomhed inden for Enterprise Content Management (ECM). Vi udvikler ECM-produkter til strukturering af information og leverer 

dem til store virksomheder, myndigheder og organisationer.  Vores software hjælper organisationer til at fange, håndtere og distribuere information, og at placere den i en 

sammenhæng. Reducerede omkostninger, minimeret risikoeksponering og struktureret information er alle fordele, der kan opnås ved at bruge vores ECM-produkter. Alle vores 

produkter har opnået en stærk markedsposition og anvendes af virksomheder og myndigheder over hele verden. Vores produkter distribueres via yderst erfarne og anerkendte 

partnere, herunder THORS-DATA. 

FormPipe Software blev grundlagt i 2004 og har kontorer i Stockholm, Uppsala og Linkøbing i Sverige, og i København i Danmark. FormPipe Software er noteret på NASDAQ 

OMX’s nordiske liste, Small Cap.

”"Vi har opnået en løsning, som vi kan tilpasse fuldstændig efter vores egne, 

kundernes eller vores leverandørers behov"

Kenneth Aabenhus , Adm. Direktør, Garmin Danmark 
PRESER-
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