
Hvordan tjener du penge på et 
stigende antal små ordre?

PRinfoParitas A/S har i mange år haft som 
speciale at levere opgaver, som var for små til 
industriproduktion. Det har i vid udstrækning 
været til offentlige institutioner, men også 
som underleverandør til andre grafiske virk-
somheder eller private kunder. Så evnen til at 
håndtere mange små opgaver på en rentabel 
måde, har længe været tilstede. Ikke desto 
mindre har udviklingen de seneste år, sat 
PRinfoParitas A/S på en alvorlig prøve.

Direktør og indehaver Carsten Gram fortæller:
– For tre år siden håndterede vi 200 opgaver 
om måneden, for to år siden var dette tal 
steget til 500 og sidste år håndterede vi om-
kring 1.000 opgaver i snit om måneden, og 
jeg forventer, at tallet fordobles igen i år. Med 
fire lokationer og fire forskellige produk-
tionsstyringssystemer, havde vi et potentielt 
kaos foran os.

Selv om PRinfoParitas A/S samtidig oplever 
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Funktioner

CAPTOR Graphic
Løsning

Valget faldt på det dansk udviklede pro-
duktionsstyringssystem CAPTOR Graphic. 
Det skyldtes dels anbefalinger fra andre i 
branchen, dels en fornuftig prissætning og 
endelig den umiddelbart gode kemi Carsten 
Gram oplevede med centrale personer hos 
CAPTOR. – De var gode til at forstå vores 
behov, og til at komme med gode input til, 
hvordan vi kunne tilpasse systemet, siger 
Carsten Gram.

Kernen i systemet er et GANT-diagram, som 
oprettes automatisk på baggrund af ordre-
data. Det giver umiddelbart et overblik over 
ressourcebehov og tidsforbrug under hen-
syntagen til de allerede registrerede produk-
tioner. Opgaverne kan endvidere  prioriteres 
i forskellig grad. 

I PRinfoParitas A/S’ version er der yderligere 
lavet en integration til deres egen webpor-
tal, så ordrerne løber direkte ind i CAPTOR 
Graphic. Her skal de blot godkendes før de 
sættes i produktion. Så snart en ordre er 

Produktionsstyring med visuelt overblik

en vækst i omsætningen, så står den ikke mål 
med væksten i antallet af opgaver, så for at 
tilbageerobre overblikket og få økonomi i 
selv de helt små opgaver, måtte de kigge eft-
er en løsning, der kunne hjælpe dem med at 
automatisere processer og ikke mindst give 
dem følelsen af kontrol tilbage.



Men det stopper ikke her fortæller Carsten 
Gram:

– Sammen med CAPTOR er vi ved at ud-
vikle yderligere funktioner, som om kort tid 
vil gøre arbejdet endnu lettere for os. Vi er 
blevet så inspireret af det overblik systemet 
giver, at vi vil bringe informationsformidlin-
gen helt ned på personniveau. Hver enkelt 
produktionsmedarbejder bliver udstyret med 
sin egen tablet, hvorfra han eller hun kan se 
oplysninger om egne arbejdsopgaver. Den 
fysiske ordrepose indeholder kun kunde- og 
ordrenummer og eventuelle fysiske effekter. 
Al produktionsinformation hentes real-time 
fra systemet. På den måde går ingen æn-
dringer eller beskeder tabt.

Og når den enkelte medarbejder er udstyret 
med en tablet kan elektronisk dokumenta-
tion og lagring også finde sted på en enklere 
måde. Specielt arkivering skal gøres mere 
digital ifølge Carsten Gram. Alt for meget tid 
og plads bruges på at arkivere og genfinde 
materiale, som i de fleste tilfælde kun be-
høves elektronisk.

– Valget af, og samarbejdet med, CAPTOR 
har både vist sig at være løsningen på vores 
udfordring, men har også inspireret os til 
en række tiltag, som vi ikke havde drømt 
om forinden. Jeg vil sige det lige ud: Dette 
system er suverænt for en virksomhed som 
vores, slutter Carsten Gram.

Se video-interviewet med Carsten Gram og 
vore andre cases på www.captor.as.

Nyt system er starten på en ny rejse

– Og effekten er allerede markant, fortæller 
Carsten Gram og fortsætter:

Pulsen ned og overblikket tilbage

– Da vi iværksatte dette projekt havde vi en 
ordrepukkel, der gjorde, at vi var ved at miste 
overblikket. Vi havde vel 3-400 ordre i gang 
hele tiden, og det er altså svært at holde styr 
på. I dag er vi med samme ordremængde 
nede på omkring 100 igangværende job, så 
havde vi ikke investeret i dette system, havde 
vi ganske enkelt ikke kunne håndtere den 
mængde opgaver, vi står med i dag, siger 
Carsten Gram. – Vi har fået pulsen ned og 
overblikket tilbage.

Hos PRinfoParitas A/S er CAPTOR Graphic 
endvidere integreret til økonomisystemet 
e-conomics så ordredata direkte overføres til 
en fakturakladde med alle de informationer, 
som blev skabt i starten af processen.

godkendt bliver den synlig på de storskærme 
som hænger på centrale steder i virksom-
hederne. Og det er ikke i receptionen og 
bestyrelseslokalet, påpeger Carsten Gram, 
men der hvor informationen skal bruges – i 
produktionen!

Produktionsoverblikket er både globalt for 
virksomheden og lokalt ved den enkelte pro-
duktionsenhed, så man kan se, hvad der ar-
bejdes på i hele virksomheden, samt hvilke 
opgaver der ligger og venter ved den enkelte 
maskine.
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Er du interesseret i en personlig demonstra-
tion af vores systemer, så giv os et opkald så 
viser vi dig, hvordan din virksomhed i frem-
tiden kan optimere salgsarbejdet, produk-
tionen og hele dataflowet i din virksomhed.


