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Energi Midt får mere gennemsigtighed og mindre risiko 
Samling af flere systemer i én standard ERP-løsning fra EG giver Energi Midt mulighed for at 
fokusere meget mere på datakvalitet og kommerciel udvikling af forretningen.

”Vores tidligere løsning havde via 
knopskydning udviklet sig fra at være 
et standard system til at være et 
specialløsning meget langt væk fra en 
standard AX. Det skabte et vist ele-
ment af voodoo og lav driftsstabilitet,  
fortæller Lars Hegaard, der i dag er 
forretningschef for BI og processer i 
Energi Midt. 

Energi- og bredbåndselskabet havde 
tidligere to ERP-løsninger, der dæk-
kede de to forretningsområder. ”Det 
gav god mening i starten, da bred-
båndsforretningen var nystartet, men 
efterhånden som området modnedes, 
blev det både mere vigtigt og mere 
omstændeligt at overføre data fra det 
ene til det andet system og ikke mindst 
til og fra vores CRM- og tekniske sy-
stemer”.

Udfordringerne med den omstænde-
lige integration mellem systemer 
omfattede fx:

•	 Øgede omkostninger til inte-
gration mellem to komplekse 
systemer

•	 Fejlmuligheder mellem de to sy-
stemer, som gav udfordringer  
med fx håndtering af varer og  
ikke mindst returvarer

•	 Øgede it-omkostninger til både 
licens og drift

•	 En afregning, som var unødig kom-
pleks med unødig mange risici. 

”Vores tidligere løsning til bred-
båndsområdet var ikke længere 
tidssvarende og havde udviklet sig 
til en flaskehals for vores fortsatte 
udvikling. Vi var tvunget til at skulle 
vælge nyt og valgte EGU blandt flere 
mulige leverandører”, fortæller Lars 
Hegaard.

Bedre overblik
Energi Midt har derfor gennemført et 
udviklingsprojekt med EG Utility og im-
plementeret én samlet løsning baseret 
på EG’s brancheløsning til energisel-
skaber – Xellent.

Firmaprofil
Navn:  Energi Midt
Region:  Midtjylland
Målgrupper:  Private og virksomheder  
 i Midtjylland og andre   
 områder.
Produkter:  Internet, tv, el, varme,   
 solceller m.m. 
Medarbejdere: Ca. 800.
Website:  www.energimidt.dk 

Udfordring
Brugte mange ressourcer på at overføre 
data mellem selskabets systemer og på at 
levere korrekte fakturaer til kunderne.

Løsning
En samlet ERP-løsning baseret på  
Xellent, der dækker alle hovedprocesser, 
fra kunden kontaktes, til kunden afsluttes 
og alt indimellem.

Resultat 
Mere gennemsigtighed, mindre risiko, 
bedre overblik, nemmere administration, 
lavere it-driftsomkostninger, mere effek-
tive arbejdsgange og bedre kundeservice. 
Men også frigivelse af ressourcer til 
udvikling af fremtidens forretning.

» Den nye løsning gør det 
muligt for os at bruge 
vores energi oven på 
systemet, hvor vi tidligere 
brugte al energien inde i 
og på systemet.
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Data er guld
Energi Midt har høstet og forventer at 
høste kontante gevinster som bedre 
overblik, nemmere og derved billigere 
administration, lavere it-vedligehold-
elsesomkostninger, mere effektive 
arbejdsgange og bedre kundeservice.

”Det mest interessante perspektiv 
med den nye samlede ERP-løsning er 
nok, at den giver os mulighed for at 
fokusere på vores reelle udfordring og 
store forretningsmulighed, som er at 
forbedre datakvaliteten og den kom-
mercielle udnyttelse”, fortæller Lars 
Hegaard, der i dag er leder af et team 
”BI & Proces” i Energi Midt, der netop 
skal arbejde med at udnytte data til 
kommerciel udnyttelse.

Løsningen giver Energi Midt bedre 
muligheder for:

•	 Mersalg til eksisterende kunder
•	 Selvbetjening
•	 Bedre service. 

”Den nye løsning gør det muligt for os 
at bruge vores energi oven på system-
et, hvor vi tidligere brugte al energien 
inde i og på systemet”, fortæller Lars 
Hegaard.

Du kan kontakte EG Utility på telefon: 
7013 2211, eller via e-mail: egutility@
egutility.dk, hvis du er interesseret i at 
høre mere om mulighederne Xellent.

Løsningen giver os mulighed for at fokusere 
på vores reelle udfordring og store forretnings-
mulighed, som er at forbedre datakvaliteten og 
den kommercielle udnyttelse.

 
Lars Hegaard, forretningschef, Energi Midt

»

Løsningen giver Energi Midt en sam-
menhængende standardløsning, 
der dækker alle hovedprocesser, fra 
kunden kontaktes, til kunden afsluttes. 
”Vi har fået mere gennemsigtighed 
i vores kundedata og har samlet alle 
vores kunder i den samme fakture-
ringsløsning. 

Det betyder også, at it-afdelingen 
skal bruge mindre tid på hele tiden at 
integrere, fordi integrationen mellem 
ERP, CRM og vores tekniske systemer 
er blevet mere enkel”.


