
Nässjöbaserade Cellwood Machinery utvecklar och 
tillverkar kundanpassade maskiner för pappers- och 
massaindustrin på en tuff internationell marknad. 
Ett effektivt och pålitligt affärsystem är en grund för 
framgång.

När det blev dags att uppgradera till ERP-systemet 
Microsoft Dynamics NAV 2015 var ledorden kun-
skap, erfarenhet och tillförlitlighet.

Valet av COSMO CONSULT för uppgraderingen 
föll sig naturligt. Dels för att de installerat det nu-
varande affärssystemet. Men kanske främst för att 
COSMO CONSULT har lång och bred erfarenhet av 
att implementera affärssystem för kundorderstyrda 
tillverkningsföretag med krav på varianthantering i 
produktionen. 

- Det kändes självklart för oss att jobba med COSMO 
CONSULT. De tillhör de stora spelarna på marknaden 
och har god kunskap inom området. De vet vad de 
sysslar med, säger Jonas Persson, verksamhetsut-
vecklare på Cellwood Machinery och ansvarig för 

uppgradering till Microsoft Dynamics NAV 2015.

Det som tar mest tid vid en uppgradering är att testa 
alla delfunktioner och att allt fungerar tillsammans.

- Det viktigaste är att se till att ekonomin i bakgrun-
den fungerar. Att vi kan få ut fakturor och order-
erkännanden och ha kontroll över alla material-
flöden för tillverkningen av våra kundorderstyrda 
och anpassade maskiner. Alla detaljer måste testas 
så att vi inte stöter på patrull, säger Jonas Persson.

Väl beprövad projektstyrning
COSMO CONSULT använder sig av väl beprövade 
projektstyrnings- och implementeringsmetoder. De 
utvecklas av Microsoft för att hjälpa projektteam 
att framgångsrikt klara av uppgraderingar av den 
här omfattningen. Kunden är hela tiden i hög grad 
integrerad i processen vilket garanterar att affärs-
systemet eller i det här fallet det uppgraderade af-
färssystemet motsvarar alla kundens önskemål och 
specifikationer.
 

“Det viktigaste är att se till att ekonomin i bakgrunden fungerar. Att vi kan få ut fakturor 
och ordererkännanden och ha kontroll över alla materialflöden för tillverkningen av våra 
kundorderstyrda och anpassade maskiner. Alla detaljer måste testas så att vi inte stöter 
på patrull, säger Jonas Persson.”
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- En annan aspekt som gör COSMO CONSULT till en 
bra samarbetspartner för oss är att de tänker lång-
siktigt och tar de beslut som är till nytta för oss nu 
och framåt. Man kan säga att vi ställer samma krav 
på COSMO CONSULT som våra kunder ställer på oss. 

En uppgradering till Microsoft Dynamics NAV 2015 
kräver en viss insats men projektet har gått mycket 
bra, med bibehållen tidsplan och under budget.

Allt sker automatiskt
Den kundorderstyrda tillverkningen i är fullstän-
digt integrerad i ERP-lösningen Microsoft Dynamics 
NAV (tidigare Navision) och hanterar samtliga drift-
processer för orderrelaterad produktionsplanering 
och produktionsstyrning. Systemlösningen erbjuder 
en konstruktionsmodul, en variantkonfigurator via 
dynamiska stycklistor, för och efterkalkylering, del-
betalningshantering, och en servicehantering efter 
leverans.

Om Cellwood Machinery

Cellwood Machinery utvecklar och tillverkar 
högteknologiska maskiner och kompletta 
system anpassade för att passa behoven hos 
kunder inom massa- och pappersindustrin i hela 
världen, för miljövänlig bearbetning av massa 
och återvinning av returpapper.

http://www.cellwood.se/

Om COSMO CONSULT

COSMO CONSULT med 500 anställda är specialise-
rade på implementering och systemadministration 
av bransch- och affärslösningar baserade på den 
senaste programvarutekniken. COSMO CONSULT har 
över 18 års erfarenhet av nationella och internatio-
nella projekt för implementering av ERP-lösningar 
baserade på Microsoft Dynamics NAV (tidigare Navi-
sion).

“Vi ställer samma krav på 
COSMO CONSULT som våra 
kunder ställer på oss”

 http://www.cellwood.se/
 http://www.cellwood.se/

