
A
nbefaling fra netværk
Via deres netværk, fik Blue World 
Technologies anbefalet at kontakte 
Systemate.

Efter en kort introduktionsperiode til 
Systemates fremgangsmåde og 
kompetencer, besluttede Blue World 
Technologies, at Systemate skulle stå for 
udviklingen og implementeringen af 
platformen. 

Da Blue World Technologies er en nystartet 
virksomhed, med stor vækst og som 
arbejder med nogle ambitiøse mål, var der 
behov for hurtigt at få udviklet og 
implementeret ERP-systemet for på bedste 
vis at kunne understøtte virksomhedens 
videre arbejde.

I fællesskab med Systemate fik Blue World 
Technologies lavet en projektplan, der 
skulle sikre en hurtig implementering af 
Dynamics 365 Finance & Operations på kun 
seks uger.

 Med den korte tidsfrist, var det essentielt, 
at projektplanen var så udførlig, at Blue 
World Technologies og Systemate var sikre 
på, at alle detaljer var beskrevet og 
projekteret. 

I første omgang var fokus på finans, kreditor, 
moms, bank, anlæg, fakturagodkendelse og 
økonomisk rapportering. 

Dynamics 365 Fast Track
Efter de seks uger var gået, kunne der 
trykkes på launch-knappen, og Blue World 
Technologies står nu med et funktionelt ERP-
system, der sikrer dem et solidt fundament 
til at fortsætte deres strategi.

 Implementeringen gik som projekteret og 
var et resultat af et nøje tilrettelagt forløb, 
og et godt samarbejde mellem Blue World 
Technologies og Systemate, hvor en fælles 
forståelse for behov og løsninger hele tiden 
var i fokus.

”Hos Systemate var de hurtige til først at 
forstå vores behov og dernæst til at 
projektere og implementere ERP-systemet. 
Det tætte samarbejde undervejs i processen 
har været en afgørende faktor for at vi kom i 
mål på den aftalte tid”, fortæller Anders 
Korsgaard, CEO ved Blue World 
Technologies. 

Hos Systemate fik Blue World Technologies 
leveret systemet til tiden og til prisen, og 
hos Blue World Technologies, kan de nu 
tage fat på de næste faser, hvor deres 365-
løsning skal konfigureres med lager, indkøb, 
debitor, projekt og produktion.

Blue World Technologies er en nystartet virksomhed med fokus på udvikling og produktion af 
methanol brændselsceller som et grønt alternativ til forbrændingsmotoren og diselgeneratoren. 

Blue World Technologies er en ung men ambitiøs virksomhed i voldsom vækst. Man forventer 
at være rundet de 100 ansatte inden for de næste 6-9 måneder. Med nye produktionsfaciliteter 
på vej og ambitiøse investorer, bliver mulighederne kun større for virksomheden.
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    Som en del af udviklingen stod Blue World Technologies over for valg af ERP-platform til styring af 
økonomi, kreditor, debitor, lager, og produktion. Deres valg blev, at implementere Dynamics 365 Finance & 
Operations, da denne platform bedst understøttede virksomhedens langsigtede strategi om global 
produktions-, lager- og projektstyring.
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