
Nr. 15 I 201536 qp M E TA L B E A R B E J D N I N G :  P L A D E

Af Thore Dam Mortensen
tdm@teknovation.dk

Det er ingen hemmelighed,
at den svenske producent af
ERP-systemet Monitor i øje-
blikket storsatser på at skabe
sig et navn på det danske

marked. Blandt andet med
deltagelsen på årets HI ’15-
messe i MCH-Messecenter
Herning i september.

Og med en ambassadør
som Olsen Metaltrykkeri
A/S bliver det noget lettere at
komme over dørtærsklen hos
de øvrige produktionsvirk-
somheder i den danske indu-
stri, som firmaets software
først og fremmest er rettet
mod.

Faktisk er Rødovrevirk-

somheden sammen med na-
bofirmaet industrisliberiet
Hero Gears den underliggen-
de årsag til, at Monitor ERP
System AB sidste år valgte at
inkludere Danmark som et
strategisk vigtigt marked
fremadrettet, i og med, at de

to metalvirksomheder selv
tog initiativ til at få ERP-
specialisten på besøg.

Det skete i forbindelse
med Elmia Subcontractor
2014-messen i Jönköping for
et år siden.

Og siden er det gået stærkt
for begge virksomheder, der
i dag er godt i gang med at
implementere produktions-
styringssystemet i alle leder
og kanter.

”Vi var inde på Monitor-

standen på Elmia-messen og
var allerede meget interesse-
rede i systemet. Da vi så
spurgte efter referencevirk-
somheder, sagde de, at vi
kunne gå en tur rundt til ud-
stillerne i den pågældende
hal. Rigtig mange af dem an-
vender nemlig systemet. Så
var der ikke så meget mere at
rafle om,” siger direktøren.

Omkring en måned efter
messen skrev Stig Nalbandi-
an under på en aftale om
etablering af ERP-systemet. 

Og i januar i år indledte
virksomheden et implemen-
teringsforløb planlagt ud fra
en rekommanderet overgang
anbefalet af softwareprodu-
centen.

FORAN TIDSPLANERNE
”Vi havde planer om at gå i
luften for alvor 1. juli. Men
vi kom hurtigt foran tidspla-
nen og valgte allerede i maj
at kaste os ud i det. Og dét
uden behov for en eneste til-
retning i systemet,” lyder det
fra Stig Nalbandian, der så-

ledes ikke har fortrudt be-
slutningen:

”Man må sige, at vi her et
halvt år efter skiftet til
gengæld har haft nogle a-ha-
oplevelser om vilkårene for
at udnytte vores organisati-
on. Vi har ganske enkelt fået
et datagrundlag til at evalue-
re processerne i produktio-
nen og virksomheden gene-
relt, der gør, at jeg i dag so-
ver roligere om natten.”

Et af de mange eksempler,
som direktøren remser op,
handler om produktionen før
sommerferien sidste år, hvor
der pludselig ikke var nok at
lave på trods af, at ordreind-
gangen faktisk var, som den
plejede.

”Da vi dykkede ned i talle-

ne, viste det sig, at vi nu hav-
de fået et reelt overblik over
kapaciteten på maskinerne.
Og måtte således erkende, at
det havde vi faktisk ikke før,
hvor vi før troede, at vi kørte
for fulde gardiner,” siger
han.

20 PROCENT REALISTISK
Selv om Stig Nalbandian tid-
ligere svor på aldrig at ville
implementere et standard
styresystem til produktions-
styringen, er han i dag blevet
klogere: 

”Systemet tvinger os ind i
en Best Practice-fremgangs-
måde, og det har betydet, at
vi eksempelvis laver effektiv
kvalitetsstyring med leve-

randører, holder styr på teg-
ningsrevision, har fået over-
blik over maskinerne og så
godt som undgår brandsluk-
ningsmanøvrer for ikke at ta-
le om en forbedret leverings-
sikkerhed og meget mere. Vi
har faktisk netop slået rekord
med 98 procent leveringssik-
kerhed fire dage i træk,”
konstaterer direktøren, og
tilføjer:

”Alt i alt tror jeg ikke, det
er urealistisk, at implemen-
teringen af ERP-systemet
kommer til at betyde en
overordnet produktivitets-
stigning på 20 procent for os
i år. Det tror jeg også, at
mange andre fremstillings-
virksomheder herhjemme
kan opnå.”
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Drømmen om at blive under-
leverandør inden for aero-
space-industrien lever i bed-
ste velgående for Olsen Me-
taltrykkeri A/S.

Med implementeringen af
ERP-systemet Monitor er
firmaet parat til at påbegyn-
de et certificeringsprojekt
for at vise, det er parat til at
imødegår de høje krav om
dokumentation og forudsige-
lighed, der følger med aero-
space-standarden S9100.

Virksomheden har over en
årrække sadlet om fra at
være en mere traditionel un-
derleverandør af emner til
blandt andet belysningsindu-
strien til aktivt at opsøge, ud-
vikle og implementere nye
teknologier med henblik på
at blive leverandør til mere
krævende industrier.

Og at der ikke bare er tale
om en blåøjet jagt på avance-
ret teknologi, understreger
Stig Nalbandian ved at frem-
hæve den store interesse, han
har oplevet fra eksempelvis
virksomheder inden for aero-
space- og offshore-industrien.

De ser avanceret metaltryk
som et særdeles interessant
og ikke mindst omkostnings-
effektivt alternativ til frem-
herskende bearbejdningspro-
cesser såsom drejning og
fræsning. Blandt andet når
der er tale om kritiske emner
i svært bearbejdelige og ikke
mindst dyre materialer som
titanium- og nikkellegerin-
ger.

”Konkret er vi i kontakt
med en meget stor virksom-
hed inden for aerospace-om-
rådet, som vi har udviklet et
emne til, men som vi ikke
kan indgå en fast aftale med,
før vi har certificeringen i

hus,” lyder det fra direk-
tøren, der fortsætter:

”Men får vi den, så kan vi
se frem mod en ordre, der vil
noget nær fordoble vores nu-
værende omsætning.”

”Og med Monitor ERP-sy-
stemet implementeret har vi
et solidt dataværktøj at udgå
fra i forhold til at opnå en
succesfuld certificeringspro-
ces,” konstaterer Stig Nal-
bandian.

Over de seneste år har fir-
maet haft ingeniører i huset
med henblik på at dokumen-
tere, at alle led i fremstil-
lingsprocessen kan forkla-
res, begrundes og bevises.

En tilgang der overordnet
har gået ud på at skabe robu-
ste emner, der er så upåvir-
kede som muligt af geome-
triske variationer (udefra-
kommende faktorer).

”I dag har vi bevist kapabi-
liteten og kvaliteten af det

konkrete emne, der er en
komponent til en flymotor.
Samt at vi kan fremstille
denne på tilfredsstillende
vis,” siger Stig Nalbandian,
og tilføjer:

”Næste skridt bliver, at vi
inden året er omme skal le-
vere fem emner til afprøv-
ning hos kunden. Opnår vi
en godkendelse her, så er det
kun certificeringen, der af-
gør, om vi kan accepteres
som underleverandør af slut-
brugeren. Og det bliver man
ikke ved mindre, at der er
helt styr på produktionen.”

”Af den årsag er det et
spændende 2016, vi går i
møde, og som kan hæve os
til næste niveau inden for
fremstillingsindustrien.”

Nu fortsætter fly-eventyret
På grund af mangler i firmaets tidligere ERP-system
måtte Aerospace AS9100-certificeringen sidste år sæt-
tes på standby. Nu kan processen starte igen.

Øget produktivitet 
hos Olsen
Med investeringen i en avanceret ERP-software har
Olsen Metaltrykkeri fået det produktionsstyringssystem
som direktør Stig Nalbandian altid har drømt om. 
På under ét år, har det allerede vist sit værd.

Efter implementeringen af ERP-systemet overvejer Stig Nalbandian at foretage en fre-
kvensanalyse. Det er ikke sket de seneste 20 år, men nu kan den type data igen være 
anvendelige, mener han.

Stig Nalbandian forklarer,
at kravene til flymotoremnet
er, at det ikke må svejses og

at tolerancen for rundhed
og kast for oven og for

neden ligger inden for en
tidendedel. Endeligt er der
tale om en legering, der er

svært formbar og som i
materialeomkostninger lig-
ger på over 20.000 kroner. 


