CONFIGIT AUTOMATISERER
KONSOLIDERINGSPROCES

Configit er leverandør af CPQ- og
produktkonfigurations software. Selskabet
blev etableret på basis af banebrydende
forskningsresultater fra DTU og ITU i 2000
og har nu kontorer fordelt over hele verden.

Configit erstattede Excel med Konsolidator i efteråret 2016, og kort tid efter kunne de
automatisk afstemme regnskabsåret 2015. De er glade for nu at have en konsistent metode til håndtering af finansiel konsolidering, som i øvrigt er veldokumenteret.

BEHOV FOR NYT SYSTEM

Configit stod overfor at skulle udvikle et nyt konso-

lideringssystem i Excel, eftersom det nuværende
ikke fungerede. Anders Tang Christensen, CFO i
Configit, havde hørt om Konsolidator fra en bekendt. Han var klar over, at Konsolidator var en
ny virksomhed, men hvis Configit kunne opnå en
automatisk konsolidering med revisionsspor og
uden de risici, der følger med Excel, så var Anders
tilfreds. Da Konsolidator ikke krævede nogen tung
implementeringsproces eller opstartsomkostning,
så valgte Anders at prøve det.
En af Konsolidators medarbejdere lagde i samarbejde med Configit en køreplan for implementeringen, og efter få uger kunne de selvstændigt stå for
konsolideringen. “Jack hjalp os forrygende godt i
gang og sikrede, at det blev en succes,” udtaler Anders Tang Christensen. Siden har Konsolidator virket upåklageligt for Configit. Ved et enkeltstående
tilfælde af downtime en aften i opstartsfasen blev
Anders kontaktet proaktivt af Konsolidators supportere, og han kunne fortsætte med at arbejde
morgenen efter.

VELDOKUMENTERET OG
KONSISTENT LØSNING, DER
BARE VIRKER
En af de største fordele er ifølge Anders, at Konsolidator holder, hvad de lover. Det er et solidt konsolideringsværktøj, som kan, hvad det præsenterer.
Overordnet set er Configit glade for at have fået en
konsistens i måden at arbejde på. Alt er veldokumenteret, og Konsolidator husker elimineringsbevægelser og efterposteringer, hvilket gør arbejdet
nemt. Configit har også fået bekræftet af deres
revisionsselskab, at deres nye måde at håndtere
finansiel konsolidering på fungerer godt.

Anders er spændt på de nye moduler, der løbende
bliver inkluderede i løsningen og er tilgængelige
for alle Konsolidators brugere. Han ser især frem
til at anvende Konnect-modulet, som er Konsolidators nye Excel add-in. Konsolidator har gjort
konsolideringsprocessen hos Configit lettere, og
Anders har ikke fortrudt samarbejdet et øjeblik,
fordi Konsolidator virker bare.
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