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”Med Workflow Manager fra BPA Solutions 

fik jem & fix opgraderet vores gamle IBM 

Power med en moderne og tidssvarende 

løsning” 

- Erik Laursen 
IT- og projektchef jem & fix 

 

 

 

jem & fix er Danmarks eneste lavpris 

byggemarked, og er en dansk, familieejet 

virksomhed med hovedkontor i Vejle og 

over 2300 medarbejdere fordelt på 124 

butikker i Danmark, 56 butikker i Sverige 

samt 8 butikker i Norge. 

 

 

 

jem & fix optimerer faktura-
processen med Workflow 
Manager 

Hos jem & fix var man ikke tilfreds med den 
eksisterende løsning og valgte derfor at 
opgradere til Workflow Manager leveret af BPA 
Solutions. 

jem & fix er Danmarks største lavpris byggemarked. jem & 

fix holder fokus på effektive arbejdsgange for at fastholde 

lave omkostninger, som er forudsætningen for at holde 

landets laveste priser. 

jem & fix havde gennem mange år anvendt en ældre IBM 

Power løsning, der ikke længere blev videreudviklet og 

dermed ikke var tidssvarende og søgte derfor en ny og 

mere moderne løsning. 

Valg af løsning 

jem & fix anvender en IBM Power baseret ERP-løsning og 

det var derfor vigtigt at den nye løsning var forberedt på 

integration med ERP-løsningen, men også at 

leverandøren havde erfaring med og viden om ERP-

løsningen, for at sikre den bedste integration og lette 

kommunikationen. 

Naturligvis skulle løsningen anvende moderne teknikker 

med grafiske værktøjer til at designe skærmbilleder og 

workflow samt muligheden for at afvikle løsningen på alle 

enheder uden installation 

”Med Workflow Manager fandt vi en moderne løsning, der 

genbruger størstedelen af integration fra vores gamle 

løsning, samt nogle konsulenter der virkelig kender både 

ERP-løsningen og Workflow” siger Erik Laursen 

Moderne workflow løsning til IBM Power ERP 

jem & fix opgraderer til Workflow Manager og opnår stor 
effektivitetsforbedring i forhold til den gamle workflow løsning 
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RPA til Transportbranchen 

Løsningen 

Workflow Manager er en komplet løsning der indeholder 

både et modul til workflow og elektronisk arkiv. 

Med sin grafiske designer til både skærmbilleder og 

workflow er Workflow Manager et generelt værktøj der 

egner sig til mange forskellige opgaver. 

jem & fix har i første omgang fokuseret på godkendelse af 

fakturaer, hvor BPA Solutions har indbygget en række 

funktioner til understøttelse af en hurtig og sikker 

godkendelse af fakturaerne. 

Løsningen er naturligvis integreret med jem & fix’ 

eksisterende løsning til tolkning af fakturaer og 

understøtter også de fakturaer der modtages direkte på 

EDI i ERP-løsningen.  

Avancerede funktioner 

Af de mange avancerede funktioner har ’automatisk 

kontering’ givet jem & fix den største besparelse. 

Automatisk kontering er et avanceret modul der 

automatisk konterer og kontrollerer tilbagevendende 

fakturaer, som de fleste virksomheder har mange af, 

såsom husleje, rengøring, advokat, forsikring etc. 

”Med over 3500 automatiske konteringer sparer vi meget 

tid på kontrol- og konteringsarbejdet i forbindelse med 

godkendelsen af fakturaer” udtaler Erik Laursen 

Af andre smarte funktioner kan nævnes direkte indlæsning 

af konteringer fra Excel regneark, genbrug af tidligere 

konteringer på samme leverandør etc. 

Den grafiske workflow designer gør det enkelt at tilpasse 

løsningen til virksomhedens forretningsgange og sikrer at 

løsningen hurtigt kan tilpasses ændrede krav og ønsker. 

Workflow Manager Arkiv understøtter ud over fakturaer 

også arkivering af udskrifter fra IBM Power ERP-løsningen 

samt arkivering af alle typer dokumenter uanset om de 

modtages på mail eller scannes. 

Driftsomkostning 

Workflow Manager genbruger den eksisterende 

integration både hvad angår fakturaer men også udskrifter 

fra ERP-løsningen. Desuden overtager workflow manager 

allerede arkiverede dokumenter, så disse fortsat kan ses 

direkte fra ERP-løsningen. 

Med anvendelsen af Windows server til både afvikling af 

Workflow Manager og arkivering af dokumenter, får man 

et prisbilligt miljø, uanset om løsningen afvikles på egne 

servere eller i en ’private cloud’ løsning. 

Workflow Manager afvikles i en browser, hvilket betyder at 

der ikke skal installeres noget og at løsningen er 

tilgængelig fra alle enheder som PC, mobiltelefon, tablets 

og fra alle lokationer. 

 

 

 

BPA Solutions A/S 

Havnevej 1 

DK – 4000 Roskilde 

 Virum 

Danmark 

CVR  31 88 09 98 

 +45 70 23 23 30 

mail@bpas.dk 

www.bpas.dk 

 

Om BPA Solutions A/S 

BPA Solutions står for Business Process Automation 

Solutions og leverer løsninger til automatisering af 

forretningsgange. 

Business Process Automation er omdrejningspunktet for 

de løsninger BPA Solutions leverer inden for optimering af 

administrative processer. 

Det sker med fokus på automation gennem robotsoftware, 

automatisk datafangst fra dokumenter, struktureret 

arkivering samt automatisering af forretningsgange med 

workflow. 

BPA Solutions har udviklet en lang række 

standardløsninger, men laver også løsninger, der er 

skræddersyet til den enkelte kundes behov. 

 


