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Hosta styrer forretningen med Dynamics NAV 

 

En af de helt store danske pladebearbejdningsvirksomheder, Hosta Industries i Hjallerup, har 

investeret massivt i ny teknologi og som en del af deres projekt, har de sammen med Vision 

Data A/S implementeret løsninger til lagerstyring, tidsregistrering, seriekalkulation og MPS. 

Tilsammen har løsningen frigivet mere tid og bedre datagrundlag for beslutninger, og har gjort 

Hosta endnu bedre rustet til fremtiden. Alle modulerne er fra Vision Data A/S. 

 
Hvem er Hosta Industries 
Virksomheden er en af de førende og mest 
avancerede virksomheder til plade-
bearbejdning, og fokuserer på at 
implementere den nyeste og mest effektive 
teknologi i virksomheden, så de kan holde 
deres position, som den foretrukne 
underleverandør af pladebearbejdning til 
industrien. Virksomheden er 
velkonsolideret, og har under finanskrisen 
investeret 15 mill. kroner på nye moderne 
maskiner. Virksomheden har i dag en 
omsætning på 45 mill., og har pt. 38 
ansatte.  
 

 
 
Hvorfor investere i IT? 
”tidligere havde vi tre forskellige systemer, 
der håndterede opgaverne på forskellig 
måde i vores tre afdelinger. I dag kører vi 
på ét system i alle afdelinger, og kan 
trække på de samme oplysninger. Hvis en 
kunde ringer ind for at høre hvor langt hans 
ordre er kommet, så kan jeg i dag svare 
ham med det samme, da jeg nu har adgang 
til alle afdelingers oplysninger. Vores 
kunder oplever det som et løft i vores 

kundeservice”, siger teknisk direktør og 
medejer Søren Mosevang. 
 

 
 
Hvordan har løsningen påvirket 
virksomheden? 
”Løsningen har påvirket virksomheden på 
flere punkter. Vi har fået en meget 
nemmere måde at lave kalkulationer på, så 
når vi for eksempel skal udregne en rabat i 
forhold til en stor ordre, så kan vi gå 
direkte ind i vores Dynamics NAV, og se 
præcist hvad et emne koster os at 
producere, og kan hurtigt give kunden et 
svar. Samtidigt har vi fået et totalt overblik 
over vores timer, og hver tirsdag 
gennemgår planlægningen sammen vores 
medarbejdere, hvilket har været en rigtig 
positiv ting for vores ansatte, da det nu ved 
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hvordan arbejdspresset bliver i de følgende 
uger. Samtidigt er hverdagen på vores 
lager blevet nemmere, da vi nu ved præcis 
hvad vi har liggende på lager, samtidigt 
med at vi ved præcis hvor det er. Det giver 
også tryghed i ordre-processen, da vi 
allerede der ved om et emne ligger på 
lager. Når vi skal lave en ny ordre, så får vi 
straks den er oprettet, printet en stykliste 
med alle de komponenter vi skal bruge til 
at gennemføre ordren, og så er det bare at 
plukke dem fra lageret og gennemføre 
ordren. Faktisk er hele ordreforløbet blevet 
strømlinet, og har sparet os en masse tid”, 
udtaler Søren Mosevang. 
 

 
 
Virksomheden fandt i processen ud af, at 
det er meget vigtigt at allokere ressourcer 
internt i virksomheden til projektet, så man 
var sikker på at IT og arbejdsgange stemte 
overens, og at man fik det udbytte man 
havde forventet ved projektets start. 
Christian Mosevang udtrykker det således: 
”Man kan ikke købe et standard program, 
og så forvente at man bare kan tilrette det 
til processerne i virksomheden. Man er i lige 
så grad nødt til, at se om der internt i 
arbejdsgangene skal ændres på noget så 
det passer til måden software er opbygget 
på. Ofte er ERP-software opbygget efter 
best practice, og ændrer man for meget i 
løsningen, så ender man med en løsning 
der bliver besværlig og dyr at ændre på 
senere, og som måske ikke løser de 

problemer som var identificeret som 
keypoints”.  

 
 
Én af de helt store fordele ved løsningen, er 
at virksomhedens kapacitet nu kan 
udnyttes fuldt ud, hvilket sikrer at Hosta 
Industries kan fortsætte med udbygge sin 
position som en af de førende indenfor 
deres felt i Danmark. Hosta har en klar 
strategi om hele tiden at være opdateret 
teknologisk, så de hele vejen igennem 
deres processer kan levere den høje 
kvalitet som virksomheden er kendt for. 
Hele vejen igennem virksomheden er 
kvalitet og præcision nøgleord, hvilket også 
skulle afspejle sig i projektet, og det mål er 
nået. 
 

 
 
Hvis du vil høre mere om løsningen, så kan 
du kontakte Vision Data på +45 70 20 44 
22 eller på www.visiondata.dk  


