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Fra lappeløsning til overblik 
Elegant og nem økonomistyring hos Grafisk Arbejdsgiverforening 
 
I årevis gik en driftsikker men lidt tung løsning 

med lap på lap i arv i Økonomiafdelingen hos 

Grafisk Arbejdsgiverforening, men da først 

Økonomichef Jens Suhm fik chancen og 

skiftede til budget123 forsvandt lapperne fra 

budgettet, og de er nu afløst af overblik og 

mere tid. 

- Vi har fået frigivet resurser i vores 

økonomistyring med budget123. I stedet for at 

bruge tid og mange kræfter på tunge og 

manuelle arbejdsgange kan vi bruge tiden på at 

udvikle en mere fokuseret budgetopfølgning, 

der understøtter beslutningsgrundlaget fortæller 

Jens Suhm. 

Grafisk Arbejdsgiverforening er landets største 

branche- og arbejdsgiverforening inden for det 

grafiske område. Foreningen har cirka 500 

virksomheder som medlemmer, og de mange 

virksomheder beskæftiger i omegnen af 8.000 

mennesker og har en samlet lønsum på 2,9 

milliarder kroner.  

 

Store tal i manuelt system 

I Økonomiafdelingen hos Jens 

Suhm sidder de med foreningens 

regnskaber og budgetter – og der 

er nok at holde styr på. 

- I dag er jeg glad for, vi fik 

budget123, men det var en stor 

beslutning, for vi havde i mange 

år arbejdet med en kombination 

af Axapta og Excel i diverse 

indgroede og hjemmestrikkede 

løsninger, der ikke bare sådan 

lige kunne udskiftes, siger han og 

fortsætter: 

- Jeg vidste, det ville være en 

krævende proces at skifte 

system, fordi vi i så mange år 

havde lagt hjemmelavede løsninger oven på 

hinanden. Men så fik vi mulighed for at få en 

kvik ung pige med ”tal i næsen” i ulønnet 

praktik, og det blev hendes opgave at få alt det 

manuelle arbejde gjort. Og den løste hun 

glimrende, husker Jens Suhm. Alle tallene fra 

det manuelle budgetsystem blev tastet ind, og 

derfra er det kun blevet bedre og bedre. 

 

Elegance og eksperimenter 

Da først tallene var i systemet, begyndte Jens 

Suhm at benytte sig af fordelene. 

- Jeg kunne med det samme se, at systemet for 

det første leverede resultaterne langt mere 

elegant og overskueligt, end vi var vant til. Og 

for det andet var det meget lettere, fordi det 

hele foregik pr. automatik – og der var med det 

samme hul igennem til Axapta og budgetdelen, 

så de dele arbejdede sammen fra dag 1, siger 

Jens Suhm. 

Men det stoppede ikke dér. For Grafisk 

Arbejdsgiverforening og Jens Suhm har siden 

eksperimenteret og leget med budget123 for at 

afprøve de mange muligheder, og selv om han 

har fornemmelsen af, at der stadig er mange 

uafprøvede muligheder med programmet, er 

han tilfreds. 

- Vi har selv haft ønsker til videreudvikling af 

programmet, som budget123 har været meget 

lydhøre over for, og der er i det hele taget højt 

til loftet og rigtig mange muligheder for, at vi 

kan tilpasse programmet præcis til vores 

ønsker og behov, understreger han. 

 

 
Skarpt fokus 

Grafisk Arbejdsgiverforening har blandt andet 

brugt budget123 til at skabe stærke rapporter til 

udvalgte afdelingsledere. På den måde bliver 

regnskabet og budgettet til dynamiske 

værktøjer, der hjælper med at holde fokus i 

hverdagen. 

- Vi kan fokusere på udvalgte områder af 

økonomien. Zoome ind og justere hurtigt, hvis 

der er behov for det, lyder det fra Jens Suhm. 

 

Stærk support og stor værdi 

I det hele taget har kontakten mellem Grafisk 

Arbejdsgiverforening og budget123 fungeret 

fint.  

- Vi har været meget tilfredse med supporten. 

Det er en effektiv og hurtig hotline, og vi blev 

hjulpet i gang på kompetent og meget 

serviceminded vis. Hvis der dukker spørgsmål 

op, bliver de besvaret i en fart, siger Jens 

Suhm. 

Direkte adspurgt om hans favorit-funktion i 

programmet tøver Økonomichefen en anelse. 

Han lader forstå, at det ikke er en enkelt del, 

der er vigtig for ham. Det er den totale 

oplevelse af et program, der virker, giver kontrol 

og samtidig har stor fleksibilitet. Han summerer 

i stedet budskabet: 

- Der er virkelig meget værdi for pengene. 
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Der er virkelig meget værdi for 
pengene. 
                                           Jens Suhm 
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