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Vi har været med siden  
Navisions spæde start

 
Vi rådgiver, implementerer og servicerer fra C5 og 

Navision til NAV og Business Central.
Vi kender hvert et hjørne og servicerer både de nyeste  

og de ældre versioner af programmet. 

Vi elsker IT. Men vi elsker vores kunder endnu højere.  
Der skal være balance i tingene. Balance mellem omkost- 

ninger og udbytte. Balance mellem smart og relevant 
– og balance i samarbejdet.

Aktieselskabet balance.as er etableret i 1996.

Case: LIFETIME KIDSROOMS



Udviklet til Navision, 
Microsoft Dynamics NAV & 
Business Central

Mange produktionsvirksomheder har udfordringer med at 
opnå korrekte registreringer af tid og materialer i forbindelse 
med afviklingen af produktionen. Med Tablets4Production får 
operatørerne udleveret en tablet, som bruges til tids- og 
materialeregistrering her og nu, mens processerne udføres. 
Det er især relevant for produktionsvirksomheder, hvor der er 
mange mennesker involveret i arbejdsprocessen.

Løbende registrering via en tablet sikrer, at systemet er real-
tidsopdateret. Det giver operatørerne aktuelle data og bedre 
overblik over opgaverne. De løbende registreringer giver også 
store fordele i forhold til viden om lagerbeholdning og tidsfor-
brug , og det bliver nemmere at kontrollere, om kalkulation-
erne er retvisende.

En virksomhed, som har fået stor glæde af at arbejde data- 
drevet gennem Tablets4Production, er LIFETIME KIDSROOMS. 
De ønskede at optimere måden, hvorpå de registrerede tider 
og materialer i forbindelse med produktionen. Vi skabte en 
løsning, som opfyldte kravene fra LIFETIME KIDSROOMS om  
brugervenlighed og overskuelighed.

I denne folder kan du læse om, hvordan Tablets4Production 
har lettet arbejdet i produktionen hos LIFETIME KIDSROOMS  
– og blive klogere på, om Tablets4Production også kan gøre en 
forskel i din virksomhed. 

7 muligheder med Tablets4Production:

1.  Kom og gå-registrering
2. Tidsregistrering, herunder opstillingstid, 
 operationstid og stoptid
3.  Færdigmelding af enheder
4.  Oversigt over igangværende produktionsordrer 
 på aktuelle arbejdscentre
5.  Forbrugsregistrering
6.  Kassationsregistrering
7.  Adgang til billeder, tegninger og vejledninger

Alle operatørerne registrerer 
tidsforbrug og afledt materiale-

forbrug ifm. produktionen.

Det enkelte produkts for- og 
efterkalkulation kan derfor 

løbende kontrolleres for at sikre, 
at der arbejdes med valide tal.

En uundværlig kollega i 
produktionsvirksomheden

Tablets til registrering



Vi sparer 10 timer – og får en 
mere rolig arbejdsdag

- Jeg sidder og planlægger produktionsmedarbejdernes hver-
dag i grove træk, og jeg må sige, at min planlægning er blevet 
meget mere præcis med det nye system. Det giver større sik-
kerhed for, at alle registreringer er ajour, og det betyder, at jeg 
planlægger på baggrund af valide data. Der sker simpelthen 
færre fejl.

Det nye system har virkelig optimeret arbejdsdagen for os. Jeg 
har regnet ud, at medarbejderne sparer omkring 7 kilometer 
om dagen ved at bruge tablets fremfor at skulle bevæge sig 
hen til stationære computere. Det svarer til, at vi sparer  
omkring 10 timer om ugen. Hertil kommer den tid, som med- 
arbejderne brugte på at stå i kø ved computerne, snakke med 
hinanden og lede efter korrekte informationer på computerne.

De stationære computere var nemlig fyldt med enorme 
mængder af information, som medarbejderne skulle bruge tid 
på at sortere i. Nu kan jeg planlægge det sådan, at med- 
arbejderne kun har adgang til lige præcis den information, der 
er relevant for dem. Det betyder, at de sparer en masse tid, 
og at de hele tiden ved, hvad de skal gå i gang med som det 
næste. 
Og det giver roligere arbejdsdage.

Gert Rømer
Planlægger hos LIFETIME KIDSROOMS

”

Den løbende registrering via tablets giver realtidsdata, som skaber et 

godt og solidt grundlag for virksomhedens beslutninger. 

Planlægning



”

På tabletten er det muligt at se de tegninger, billeder og vejled-

ninger, der er tilknyttet varen. Det er altid den seneste aktive 

version, der vises.

Overblik i produktionen

Det sparer mig for mange 
planlægningstimer hver uge

- Det er en nem og overskuelig måde at køre produktion 
på. Med de nye tablets har produktionsmedarbejderne 
fået meget bedre overblik over deres arbejdsopgaver. 
Det nye system giver mig mulighed for i god tid at 
lægge arbejdsopgaver direkte ud i de afdelinger, hvor 
opgaverne udføres. 

Det betyder, at medarbejderne via deres tablets har alle 
nødvendige tegninger, billeder og vejledninger lige ved 
hånden, og at de ikke skal sortere i data. Medarbejderne 
ser kun de opgaver, de selv skal løse. Jeg prioriterer 
også opgaverne for medarbejderne, så de skal faktisk 
bare tage deres tablet for at finde ud af, hvad de skal 
gå i gang med som det næste. Det har gjort, at jeg ikke 
længere går rundt og uddelegerer opgaver og at 
medarbejderne kun sjældent har spørgsmål.

Hvor jeg tidligere brugte et par timer om dagen på at 
planlægge og prioritere medarbejdernes arbejds- 
opgaver, bruger jeg nu kun et par timer om ugen. Det er 
virkelig en tidsbesparende måde at skabe overblik på, 
og medarbejderne er meget begejstrede.

Claus Persson
Værkfører hos LIFETIME KIDSROOMS

Værkfører og operatør står 

her og får et fælles overblik 

og beslutningsgrundlag via 

tabletten.



Et bedre og mere reelt 
lageroverblik

- Når varerne er færdigproducerede, ender de deres rejse på 
lageret. Her styres de i lagerstyringsmodulet i NAV, hvor de 
daglige registreringer foretages via trådløse håndterminaler. 
Brugen af Tablets4Production sikrer, at transaktionerne på 
varelageret foretages tidstro i forhold til, hvornår de forbruges 
fra råvarelageret eller færdigmeldes til færdigvarelageret i takt 
med, at de pakkes på paller og får påført stregkoder. Når pluk-
ket til kunden planlægges, er det altid med viden om, hvilke 
varer der er klar til afsendelse.

Det er essentielt at have styr på varelageret. Det gælder i 
forhold til den daglige produktion- og indkøbsplanlægning, 
økonomistyring og krav til kvalitetskontrol og sporbarhed.
Producerer og sælger man et produkt, der ikke lever op til den 
forventede kvalitet, er det vigtigt, at produktet kan spores til-
bage til kilden, både ift. leverandører og egne processer. Dette 
er muligt, når der løbende registreres i Tablets4Production.

Lauge Grønlund
Konsulent, balance.as

En skræddersyet løsning, som tilpasses 
undervejs i processen

- Vi har været med på sidelinjen i perioden, hvor Tablets4- 
Production blev implementeret. Det betyder, at produktet er 
fuldstændig tilpasset vores behov og ønsker. 

Vi må sige, at hele processen er foregået rimelig gnidningsfrit. 
Der har været et par tekniske udfordringer undervejs, men det 
er alt sammen noget, som balance.as har klaret løbende. Vi er 
også løbende blevet uddannet, og der har været mange test, 
som skulle sikre os det bedst mulige produkt fra start af, siger 
Gert Rømer, planlægger hos LIFETIME KIDSROOMS. 

”
Lagerstyring



Højervej 16 . DK-6280 Højer . Denmark

LIFETIME KIDSROOMS sparer 
7 kilometer om dagen med Tablets4-
Production

I de sidste 40 år har LIFETIME KIDSROOMS set verden gen-
nem børneøjne. De er specialister i at udvikle og producere 
børne- og ungdomsmøbler, som skal inspirere til leg, læring 
og udvikling.

Kvalitet og bæredygtighed er to centrale kendetegn for 
LIFETIME KIDSROOMS. Alle møbler produceres af specielt 
udvalgt fyrretræ fra bæredygtige skove i udlandet, og træet 
behandles med miljøvenlige lakker og bejdser på vandbasis. 
Da træet vokser langsomt under vanskelige klimatiske forhold, 
bliver det ekstra stærkt og dermed særligt velegnet til pro-
duktion af møbler i høj kvalitet. Alle trævarerne produceres på 
LIFETIME KIDSROOMS egen fabrik nær Højer i Sønderjylland.

En fremtidsinvestering, som hurtigt 
tjener sig selv hjem

- Vi havde et ønske om at spare skridt og tid i forbindelse med 
registreringer i produktionen. Førhen havde vi stationære com-
putere til at stå rundt omkring i produktionshallerne, hvor  
medarbejderne skulle registrere tider og materialer. Vi op- 
levede, at der ofte var langt til den nærmeste computer, at med- 
arbejdere ofte stod i kø for at registrere, og at der nogle gange 
gik lidt for meget snak i den. Nu har hver medarbejder fået en 
tablet til registrering, og det betyder besparelser på både skridt 
og tid – tid, som vi kan bruge effektivt til at producere. 

Det er en god investering, vi har gjort. Vi forventer en ROI på 
1,5 til 2 år. Men det er også en miljøbevidst investering, som 
har reduceret vores papirgang betydeligt. Så hvis man som 
virksomhed vil være fremtids- og miljøbevidst og drive en 
effektiv produktion, så kan vi stærkt anbefale, at man kigger i 
den her retning.

Keld Nielsen (til venstre)
Direktør

Henrik Engel
Økonomichef (til højre)

”


