
paustian: 
MERA 
forstår  
vores 
forretning
Paustian er afhængig af et 
virksomhedssystem, der giver  
overblik – og som er bygget af  
folk med forretningsforståelse  
og evne til at skræddersy  
de enkelte dele på kort tid.

Derfor valgte Paustian MERA
– et komplet virksomhedssystem.



Når man skal levere et komplet møble-
ment med et utal af komponenter, der 
skal købes, produceres, samles, 
leveres og installeres i den rigtige 
rækkefølge, har man brug for et 
system, der giver overblik. Det mener 
direktør i Paustian, Peter Kampmann. 
Han har stor fokus på de administrative 
systemer og holder meget af MERA, 
fordi systemet hjælper ham til at holde 
lagerbeholdningen så lille som mulig. 
Dermed skal Paustian ikke binde penge 
i varerne, før de skal bruges. 

”Skal jeg bruge 100 bordplader, så 
skal systemet sørge for, at leverandø-
ren ikke leverer før understellet er parat 
og kunden er klar til at modtage 
varerne. Det giver tilfredse kunder, og 
det sparer lagerplads og likviditet.”

Fleksibilitet 
Peter Kampmann har prøvet andre 
ERP-systemer, og han konkluderer i 
dag, at forretningsforståelse og fleksibi-
litet er langt det vigtigste ved valg af 
leverandør.  

“Hos MERA forstår konsulenten altid 
mit problem, når jeg ringer. Og så kan 
han løse problemet på en time eller et 
par dage, hvor de store ERP-leveran-
dører skal bruge flere uger bare på at 
definere opgaven, og tit kommer med 
en dyr og ofte forkert løsning”, siger 
direktøren, der i tidens løb har deltaget 
aktivt med input til udviklingen af 
MERA, så systemet er optimeret til 
hans og lignende forretninger. Eksem-
pelvis har han været med til at forme 
det intelligente ordresystem, der 
integrerer oplysninger om leveringstid, 
speditionstid og lagerhåndtering i et 
optimalt planlægningsværktøj, som alle 
kan finde ud af at bruge.

“Hos MERA forstår  
konsulenten  
altid mit problem, 
når jeg ringer.”
PETER KAMPMANN 
DIREKTØR I PAUSTIAN

MERA forstår vores forretning
En ERP-leverandør skal hurtigt kunne ændre 
virksomhedssystemet i takt med skiftende 
udfordringer. Det kræver stor indsigt i forretningen  
og logistikken bag.
Den vare leverer MERA.



Mindre tidsforbrug på lageret
Lagerstyringen i MERA er også ideel til 
denne type virksomhed. Alt kan lægges 
frit på et kaoslager, mens systemet hele 
tiden sikrer, at de ældste varer tages fra 
lageret først. Og da hvert et skridt på 
lageret koster lønkroner, kan systemet 
med mellemrum komme med forslag til, 
hvordan man indretter lageret mere 
logisk og effektivt i forhold til opgaverne 
på lageret.

Køber ind strategisk 
Også indkøbssystemet passer til 
Paustians lagerstrategi takket være en 
intelligent overvågning af salget og 
generering af optimerede indkøbsfor-
slag. 

“Det er guld værd, at systemet ikke 
benytter den gængse metode med at 
bestille ud fra faste og ofte gamle 
genbestillingspunkter og -mængder. 
Systemet laver i stedet en analyse af 
salgsmønsteret, som bruges til at gene-
rere velbegrundede indkøbsforslag”, 
siger Peter Kampmann, der i systemet 
kan se begrundelsen for indkøbsforsla-
get, som han så kan justere, inden 
ordren afgives.

“Det er dyrt at købe varer, som ikke 
kan sælges igen, eller i bedste fald  
 ligger længe på lager. Så denne del af 
systemet er utrolig vigtig for os”, 
forklarer Peter Kampmann.

 
Forretningsforståelse unik
Hver gang han taler med kolleger i 
branchen om ERP-løsninger føler han 
sig sikker på, at han har valgt rigtigt. 

“Man kan sikkert godt finde andre 
virksomheder som MERA, der har lavet 
noget rigtigt godt IT-mæssigt, men 
forretningsforståelsen er meget svær at 
finde i en verden, hvor ERP-løsninger 
ofte er noget, som er stort og forkro-
met, der bliver tilpasset af programmø-
rer, der ikke kender min virkelighed. Det 
går ikke i en foranderlig verden. Alt 
peger derfor på, at MERA også vil være 
valget for os i årene fremover”.

Problemer blev løst med MERA 
Peter Kampman har ikke altid været 
ejer af Paustian. I 2004 var han admini-
strerende direktør, og han kom under 
pres fra sin regnskabschef og bestyrel-
sen, der ville skifte til et stort internatio-
nalt anerkendt ERP-system. 

Peter Kampmann var rigtigt godt 
tilfreds med MERA, men da regnskabs-
chefen argumenterede godt for det 
andet ERP-system, der var tilpasset 
møbelbranchen, endte han med at give 
efter.

Det blev indledningen på et mareridt 
med en installation af et system, der 
konstant lavede kludder i bestillinger, 
ordrer og forretningsgange. Til sidst 
forlod en række vigtige medarbejdere 
Paustian i frustration.

På omkring et år mistede Paustian 
omkring 10 mio. kroner – især på grund 
af manglende overblik og styring. Peter 
Kampmann troede dog på strategien 
bag kerneforretningen. Så selv om 
situationen var kritisk, købte han 
virksomheden. Tre måneder efter 
overtagelsen var MERA på plads igen i 
nyeste version.

En helt anden service
“Det var en kæmpe lettelse at få nogle 
folk, som ikke bare indledte en ny 
10.000-kroners rettelse, hver gang vi 
skulle have flyttet et komma”, siger 
Peter Kampmann, der mener, at andre 
kan lære af hans erfaringer: “Man får en 
helt anden service, når man vælger en 
leverandør, der både kan det tekniske 
og samtidig forstår kundens behov”, 
fremhæver direktøren.

“MERA fungerer perfekt til vores 
forretning, og jeg er sikker på, at det vil 
fungere de fleste steder, hvor man skal 
bruge et ERP- og CRM-system til  
køb, salg og logistik. Når man ringer til 
dem, så forstår de straks, hvad jeg taler 
om. Den forretningsforståelse er 
formentlig også kernen i den værdi, de  
skaber for deres andre kunder”, siger 
han.



MERA er logisk og let at lære
Salgsassistent hos Paustian Julie 
Nyholm har brugt MERA i et år. Hun 
synes det fungerer hurtigt og logisk.

“Jeg har aldrig haft brug for noget 
kursus og gik bare i gang”, fortæller 
salgsassistenten.

“De bruger en lidt anden logik end i 
eksempelvis Windows, men jeg kan se, 
at den passer godt til processen. Da 
jeg havde lært at køre kontantsalg, 
kunne jeg let overføre logikken til de 
andre funktioner”, forklarer hun.

Julie Nyholm er især glad for, at 
systemet virker hurtigt.

“Jeg står aldrig og venter på en 
oplysning eller en opdatering, og så 
kan jeg selv tilpasse systemet og 
oprette de ting, som jeg har brug for”, 
siger Julie Nyholm, der har svært ved 
at svare på, hvad hun kunne ønske sig 
anderledes.

“Systemet afviste en dag en stor 
ordre til levering samme dag, fordi fragt 
jo tager mindst et døgn. Men jeg fandt 
ud af, at jeg godt kunne gennemføre 
ordren alligevel. Ærlig talt har jeg svært 
ved at finde på flere eksempler”, siger 
hun med et smil. 

“Jeg har aldrig 
haft brug for  
noget kursus og 
gik bare i gang.”
JULIE NYHOLM 
SALGSASSISTENT 
HOS PAUSTIAN

Fire fordele ved MERA

1  Forstår, at de skal understøtte en forretning  
– ikke bare lave IT.

2  Tilpasser systemet til virkeligheden – 
hvor andre tilpasser virkeligheden til systemet.

3  Rettelser og tilpasninger  
udføres fra time til time.

4  Al service håndteres af specialister, som forstår  
både forretningen og systemet.



En specialløsning  
til møbelbranchen

MERA har en løsning 
der er tilpasset 
møbel branchen,  
så den omfatter 
branchens særlige 
behov.  
Der er tale om en 
komplet ERP-løsning 
med blandt andet:

•  Salgs- og  
kontaktstyring 

•    Tilbud og  
tilbuds opfølgning

•  Terminssætning og  
ordrebekræftelse

•  Lager, disponering, 
produktion og  
indkøb

•  Klargøring,  
pakning, levering  
og fakturering 

•  Økonomi  
og statistik

MERA tilpasses din forretning  
– ikke omvendt
Book en præsentation. En præsentation af 
MERA kan tage alt fra en time til flere dage  
og kan gøres enten hos os eller ude hos dig.  
Vi kan skræddersy en præsentation af de emner, 
som du vil have belyst i forhold til din forretning.

Om Paustian A/S
Med et komplet sortiment af møbler, 
tæpper, belysning og accessories står 
Paustian i dag for noget af det ypperste 
inden for dansk og international design 
med butikker i København, Århus og Oslo 
samt showroom i Shanghai, Kina.  
Paustians virke begyndte i 1964, da 
arkitekten Jørn Utzon opførte det smukke 
”Huset Paustian” i Københavns Nordhavn, 
som er et af de første nybyggerier i det nu 
mondæne erhvervskvarter. 

Paustian har i øvrigt også sin egen 
møbelkollektion, som er tegnet af yngre  
og mere erfarne danske arkitekter og 
designere, som ofte produceres på egne 
fabrikker og markedsføres under navnet 
Paustian Furniture Collection. 

Om MERA
ME Management Enterprise A/S (MERA) er 
et dansk softwarehus grundlagt i 1970, der 
udvikler, sælger og implementerer ERP-
systemet MERA. Et varemærke, der er 
kendt i både Danmark og udlandet. MERA 
fremstår som markedets mest fleksible, 
dynamiske og sammenhængende 
totalløsning.

Selskabets særkende er et fasttømret 
team af professionelle medarbejdere, som 
både står for udviklingen og salg. Der er 
derfor kort vej fra identifikation til virkelig-
gørelse af idéer og udvikling. 

MERA er designet til forandring uden at 
miste sammenhæng. MERA er et komplet 
ERP-system, hvor man uhindret springer 
mellem ordrer og lager, mail og kalender, 
kontakter og økonomi – med CRM-delen 
fuldt integreret på alle niveauer.

ME Management Enterprise A/S 
Nyhavn 63 A, 3. sal, 1051 København K
+45 3314 8900 | me@mera.dk | www.mera.dk


