
Udviklingen i Betech Seals og Codan Tech kan rummes 
inden for rammerne af en standard SAP All-in-one

Betech Seals A/S og Codan Tech A/S er en 
del af Addtech Industrial Solutions, som er 
en delkoncern i det svenske børsnoterede 
Addtech AB. Gruppen Polymeric Solutions 
rummer begge selskaberne i Danmark samt 
selskabet Codan Tech Qingdao i Kina. 
Betech Seals er i dag en af markedets føre-
nde leverandører af pakninger, tætninger, 
formdele, bælge, vibrationsdæmpere og 
pladebearbejdning – og arbejder tæt sam-
men med nogle af verdens mest velrenom-
merede producenter.
Codan Tech A/S er en global leverandør 
med sit primære fokus på gummiteknologi 
samt andre råmaterialer fx thermoplast, 
plastic og TPE til fremstilling af profiler, 
pakninger, tætninger og rør for det indu-
strielle marked. I 2008 blev Codan Tech op-
købt af Addtech og indlemmet i gruppen.

Betech Seals A/S har kørt SAP i godt 10 
år, og gennemførte nyligt en effektiv 
implementering af SAP All-in-one hos 
sit nye søsterselskab Codan Tech A/S i 
samarbejde med EG.

SAP var det optimale valg for os
”Vi valgte SAP til Betech Seals for godt 
10 år siden, fordi den som standard mat-
chede vores behov optimalt. I 2009 stod 
det klart at vi i Codan Tech havde behov 
for nyt ERP-system og da vi samtidig 
planlagde en sammenlægning af nogle af 
back-office funktionerne på tværs af de 
to selskaber, var det oplagt at udnytte 
platformen med velfungerende forret-
ningsgange vi allerede havde i Betech 
Seals”, fortæller økonomichef Karina Fre-
deriksen. 

Modulimplementering med fornuft
”Målsætningen med vores opbygning af 
SAP har været, at vi kunne levere, produ-
cere og tage imod varer, og har imple-
menteret de nødvendige moduler til 
dette, så vi sikrede os en fornuftig start.  
Der kommer flere moduler på løbende, i 
takt med, at vi kan håndtere de ting vi ta-

ger ind, og derefter blive bedre. Modu-
lerne bliver aktiveret uden yderligere 
softwarekøb, da de er en del af SAP-pak-
ken. Vi har taget mere og mere i brug af 
SAP - anlægskartoteker/tidsregistrering 
og på HR-området bruger vi løndelen, 
men har stadig masser af projekter vi kan 
bygge videre på”.

SAP er ikke kun for de store
”Mange tror at SAP er til de store, men vi 
har som mindre virksomhed også attrak-
tive fordele af løsningen. Nu er vi på med 
2 selskaber, der kan udvikle sig og vokse 
sammen inden for rammerne af de modu-
ler der findes som standard - det er en af 
de store forcer ved SAP. Den kan rumme 
både Betech som er ordreproducerende  
og Codan Tech, hvor kunderne køber de 
værktøjer, der udvikles her, og får produ-
ceret på disse”, siger Karina Frederiksen.
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» Vi er nu 2 virksomheder, 
der kan vokse sammen, og 
udvikle os inden for ram-
merne af en standard SAP
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SAP standard - er en dyd hos os
”Med SAP har vi opnået et lavt omkost-
ningsniveau med støtte fra EG, men er 
reelt selvkørende. Vi kører SAP standard 
– ingen specialløsning – og gør en dyd ud 
af dette. Det betyder fx lettere opgrade-
ringer. Nogle ting kan være lidt tungere 
at køre ind i standard - men vi kan få 
hjælp af både EG eller SAP”.

EG supplerer med SAP-kompetencer
”Vi skal kunne noget internt men bruger 
EG konsulentdelen til tilpasninger af 
standardsystemet i Betech Seals – og nu 
også i Codan Tech – til nye måder at gøre 
tingene på - fx hjælp til analyse af forret-
ningsprocesser og efterfølgende custo-
misering m.m. EG er gode til at komme 
med optimeringsforlag, der kan gøre tin-
gene bedre og smartere, så vi bliver mere 
produktive. EG vender altid hurtigt til-
bage på henvendelser, og de er gode til at 
tilvejebringe den rette kompetence, og 
kan altid finde en ekspert på emnet frem”.

Driften er også godt supporteret
”EG er også med på SAP-server delen, 
hvor vi har tilkoblet en teknisk konsulent, 
der kan gå på online og hjælpe til på vo-
res 2 SAP-servere – en test og udvikling-
server samt en til produktion. Her har vi 
en virkelig god hjælp, der altid er tilgæn-
gelig, og det meste løses på distancen. Vi 
har et meget stabilt miljø, som vi er glade 
for og godt tilfredse med driften af.
 

Et effektivt implementeringsforløb ” 
”I implementeringsfasen hos Codan Tech, 
tog  superbrugere fra Betech Seals stam-
data ud af det gamle system, og klar-
gjorde disse til overførsel til SAP. EG 
gjorde SAP startklar og hjalp sideløbende 
med sparring på problemstillinger og 
justeringer, da Codan Tech ikke skulle 
køre fuld ”pakke” fra starten. EG’s rolle 
var løbende projektledelse med ugent-
lige statusmøder på styring og flow over 
et 3 måneders implementeringsforløb, 
frem til vi skulle gå live”.

Vi gik live til tiden
”I februar 2010 gik vi live, og i weeken-
den op til launchen, indlæste EG alle filer 
i SAP, så vi var kørende om mandagen. 
Den eneste forskel lige nu er, at Codan 
Tech ikke kører fuld produktionsplanlæg-
ning, på grund af forskelle, men vi har 
fuld fokus på at få dette etableret. I sel-
skaberne har vi nu samlede tilbagemel-
dinger fra 75-80 daglige brugere. Til for-
skel fra før, så kører det meget bedre, og 
vi har ikke tabt terræn. I forhold til mål-
sætningen, som vi havde sat os for im-
plementeringsforløbet, så har det hele 
klart levet op til disse mål”.

En stor, men positiv mundfuld
”Hos Codan Tech har de været positive 
over processen – men det har naturligvis 
været en stor mundfuld. Det er et stort 
system med nye procedurer og regler der 
skal læres – og gamle rutiner, der skal 
ændres. Vi har haft en fin-tuningsproces 
mellem selskaberne, og Betech super-
brugere har selv varetaget uddannelse 
og træning hos Codan Tech”.

Klare fordele fremadrettet
”Som økonomichef for begge selskaber, 
er det en klar fordel, at få ensrettet sel-
skaberne på samme platform og en fæl-
les referenceramme. SAP kan det hele. 
Det er et fleksibelt system at finde rundt 
i – og min arbejdsgang er nem. Jeg skal 
ikke arbejde i flere systemer –  alt er op-
delt inde i SAP. Effektivitetten er øget 
væsentligt, og vi kan se hvor langt or-
drerne strækker sig, lave optimering af lo-
gistikflow, indkøb og håndteringen af løn 
m.m. Vi er således meget tilfredse med 
både SAP og EG, og ser frem mod nye 
projekter”, afslutter Karina Frederiksen.

”Implementeringen af SAP hos Codan Tech tog blot 3 måneder 
- og vi gik live til tiden - godt understøttet af EG”

Hør mere om muligheder og 
fordele ved SAP All-in-one

Kontakt Jesper Thusgård Bjørnø på:
Tlf.: +45 87 45 27 90 eller på mobil:
 +45 25 29 72 90.
E-mail: jesper.thusgaard@eg.dk

» EG er gode til at komme 
med optimeringsforlag, 
der kan gøre tingene bedre 
og smartere, så vi bliver 
mere produktive.
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