
 

 

Trehøje Døre vil opnå 
markant effektivisering 

CASE STUDY 
PRODUKTION 

 
 
 
Fordele for Trehøje Døre 
• Alle data bliver samlet i ét system 
• Produktkonfiguratoren understøtter 

alle produktlinjer 
• Salgsafdelingen kan afgive præcise 

tilbud 
• Nem opsætning af regler sikrer, at 

det, som bliver solgt, også kan 
produceres 

• Sparer fuldtidsstilling, fordi 
produktionsdata bliver genereret og 
indlæst automatisk 

• Mindre risiko for menneskelige fejl 
og dermed fejlproduktion 

• Grundlag for rapporter, som vil give 
viden om alle dele af forretningen 

• Kompetent Dynamics AX-partner 
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rehøje Døre A/S får nyt ERP-system med 
produktkonfigurator fra CGI. Den vestjyske 
produktions- og salgsvirksomhed har valgt løsningen, 

fordi den kan effektivisere og fremtidssikre produktionen. 

 
Trehøje Døre A/S har valgt Microsoft Dynamics AX 2012 med modulet Easy 
Creator fra CGI. 

- Vi har undersøgt markedet grundigt, og løsningen er den, som opfylder 
flest af vores krav. Både som ERP-system og produktkonfigurator, siger 
Flemming Larsen, produktionschef hos Trehøje Døre A/S. 

I valget af Easy Creator har Trehøje Døre A/S lagt vægt på, at 
produktkonfiguratoren kan understøtte alle de mange varianter af døre, som 
den vestjyske produktions- og salgsvirksomhed producerer. Fremover vil 
alle data blive håndteret og vedligeholdt i ét samlet system i stedet for 
forskellige undersystemer. 

- Easy Creator er nem og hurtig at anvende for salgsafdelingen. Systemets 
forkalkulation vil sikre, at vi afgiver præcise tilbud, hvilket vi ikke hidtil har 
kunnet gøre inden for alle produktlinjer. Hvis et tilbud er sat for lavt, risikerer 
vi at tabe penge, og hvis det er sat for højt, risikerer vi, at vi ikke får 
opgaven, forklarer Claus Madsen, som er it-administrator og it-
projektansvarlig hos Trehøje Døre A/S. 

Han fortsætter: 

- Og fordi løsningen er fleksibel, er det let at sætte regler og restriktioner op, 
så vi sikrer, at det, som bliver solgt, også kan produceres og overholder 
kravene til certificering, fx med hensyn til brandmærkning, lydmærkning og 
FSC-mærkning. 

 
SPARER EN FULDTIDSSTILLING 
Risikoen for, at der sker fejl og dermed fejlproduktion bliver også minimeret 
på produktionsgulvet. For når en sælger konfigurerer et produkt, genererer 
Easy Creator samtidig produktionsdataene, som automatisk bliver indlæst i 
maskinerne, fx i maskinen til udfræsning til hængsler. På nuværende 
tidspunkt er det en produktionsmedarbejder, som indtaster dataene manuelt 
i maskinerne. 

- Vi forventer at spare, hvad der svarer til en fuldtidsstilling ved at 
automatisere den proces. Samtidig fjerner vi risikoen for, at der sker 
menneskelige fejl, siger Flemming Larsen. 
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Læs mere på 
www.cgi.dk eller cgi.dk@cgi.com 

CGI er grundlagt i 1976 og er en global udbyder af it og forretningsprocesser med 68.000 medarbejdere. Vi 
tilbyder forretningsrådgivning, systemintegration og outsourcing services af høj kvalitet.. 

 

 

Ifølge Claus Madsen vil effektiviseringen ikke kun ske på den korte bane. I 
og med at alle data bliver samlet i ét system, åbner det også mulighed for 
Business Intelligence med rapporter om fx markedet, salget, produktionen 
og forbruget af råmaterialer. 

- I stedet for at udarbejde den type rapporter en gang i kvartalet vil vi kunne 
få dem på uge- eller dagsbasis og dermed reagere med det samme, hvis 
der er noget galt, siger Claus Madsen. 
  

KOMPETENT DYNAMICS AX-PARTNER 
Trehøje Døre A/S lavede et grundigt forarbejde i valget af løsning, men 
virksomheden var også grundig i valget af samarbejdspartner. 

- CGI har gode referencer inden for produktionsvirksomheder. Vi har kun 
hørt positivt om CGI og deres løsning. Og CGI har da også vist sig at være 
den partner, som vi forventede at få, siger Claus Madsen. 

Flemming Larsen supplerer: 

- CGI’s konsulenter er kompetente og har udvist en utrolig evne til at sætte 
sig ind vores situation. Det tog dem ikke lang tid at se igennem vores 
produktion og komme med forslag til, hvordan den kan optimeres med it-
løsningen. 

 

OM TREHØJE DØRE A/S 
Trehøje Døre A/S ligger i Ørnhøj i Vestjylland og producerer et bredt 
sortiment af indvendige døre, bl.a. finerede og malede kanaldøre, massive 
døre, brand- og lyddøre samt glasdøre og glaspartier. Virksomheden har 
cirka 80 medarbejdere, hvoraf de 55 arbejder i produktionen. 

Læs mere på www.trehoeje.dk 

 

VIL DU VIDE MERE? 
Kontakt os for at få mere at vide om Dynamics AX eller vores øvrige 
løsninger på: 
T: 44 78 40 00 
E: cgi.dk@cgi.com 

"CGI har gode referencer inden  
for produktionsvirksomheder. Vi 
har kun hørt positivt om CGI og 
deres løsning. Og CGI har da 
også vist sig at være den partner, 
som vi forventede at få.” 

Claus Madsen, it-administrator og  
it-projektansvarlig, Trehøje Døre A/S 
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