DSM
Dealer Service
Management

” Vi kommer til at spare rigtig meget tid ”
Lykke Smeden er i vækst og havde
brug for en ny it-løsning, der gør
dem endnu stærkere

Den store dag
1. april 2014 står for Pia Lykke knivskarpt i hukommelsen. Det var den dag, virksomheden fra
det ene øjeblik til det andet fik helt nye skærmbilleder og knapperne på tastaturet havde nye
funktioner.
Hos Lykke Smeden vidste de, at det var en
større opgave at overgå til nyt it-system, men
de var ikke i tvivl om, at investeringen var givet
godt ud.
- Det er en kæmpe omvæltning, ingen tvivl om
det. Men samtidig er vi løbende blevet fortrolige med det. For os har det været altafgørende
med supporten hos JMA. Vi kan ringe med et
spørgsmål, og lynhurtigt får vi svar og kan komme videre, siger Pia Lykke.

At overgå til nyt it-system er ikke en beslutning,
der træffes over en nat. Ikke blot er det en større
omkostning i kroner øre, et nyt it-system betyder også, at ”plejer” er pist borte, og verden
pludselig ser anderledes ud.
- Det var en meget stor beslutning for os at skifte
it-system. Vi havde brug for at vide, at vi fik valgt
den helt rette løsning, siger Pia Lykke, der sammen med sin mand Martin Lykke driver Lykke
Smeden i Øster Tørslev ved Randers.
Virksomheden har de seneste par år været i
hastig vækst og fordoblet medarbejderstaben,
så der i dag er i alt 16 mand fordelt på værksted,
lager, butik og administration.
- Vi havde brug for en it-løsning, som både
kan styre lager, ordrebehandling, fakturering,
tidsregistrering og løn. Et system, som kan optimere vores arbejdsgange og vores forretning,
siger Martin Lykke.

Kollega inspirerede
At valget faldt på JMA’s DSM-system skyldes
ikke mindst New Holland-forhandleren Lyngfeldt A/S ved Hadsten. Lykke Smeden indgår i
et tæt trekløver med Lyngfeldt og S.P. Maskiner
A/S. Der blev lyttet til erfaringerne i Hadsten.
- Lyngfeldt var allerede hos JMA, og de overbeviste os om de mange fordele ved løsningen,
siger Pia Lykke.

Fordele i kø
Selv om der stadig er flere funktioner i den nye
DSM-løsning, som Lykke Smeden endnu ikke
har taget i brug, bl.a. udligning af fakturaer og
komplet lagerstyring, så oplever de allerede
stor værdi.
For eksempel er fakturering ikke længere et
slidsomt weekendarbejde, hvor ægteparret
bakser med at aflæse håndskrevne ordresedler.
- Når en af vores medarbejdere tager fat på en
opgave, så foretager han på sit arbejdskort en
tidsregistrering med scanner eller sin mobiltelefon. Tilsvarende scanner vi reservedelene ind,
der også automatisk kommer på fakturaen. Førhen kunne vi meget nemt glemme en post, for
eksempel olieafgift – nu sørger systemet for, at
vi får alt med, siger Martin Lykke og fortsætter:
- Tidsregistrering og scanning sparer os for rigtig
meget tid og dermed også mange penge.

Tjener flere penge
Nyt it-system er for Lykke Smeden lig med langt
bedre overblik over forretningen. Eksempelvis
fandt Martin Lykke gennem sit nye digitale lagersystem en ventil, som en landmand netop
stod og manglede. Ventilen havde ligget på lageret i flere år.
- I det her tilfælde var det 3.200 kr., som vi kunne
fakturere. Nu ved vi, hvad vi har på lageret, siger
Martin Lykke, der ser det som en kæmpe fordel,
at alle hans maskiner og tilbehør med det nye itsystem stryger direkte ud på Maskinbladet.
- Når jeg køber et dæk eller en skovl, så er det på
nettet med det samme.
Fordel for landmanden
Lykke Smeden ved, at de lever af god service.
Ærlig og troværdig snak kombineret med kvalitet i arbejdet. For Martin Lykke er det derfor en
stor fornøjelse, at de nu har it-system, som gør
kundens oplevelse endnu bedre.
- Når landmanden får lavet service på sin traktor, så bliver alt registreret. Det betyder, at vi
har et samlet overblik over, hvad der er blevet
lavet gennem årene. Dermed kan vi også endnu
bedre – og dokumenteret – rådgive om, hvornår
det er fornuftigt at tænke i en ny investering,
fremhæver Martin Lykke.
Lykke Smeden i Øster Tørslev er etableret i 1998 og har i dag 16 ansatte.
Virksomheden indgår i tæt samarbejde med maskinhandlerne Lyngfeldt
ved Hadsten og SP Maskiner ved
Skanderborg.
Lykkesmeden forhandler New Holland og Lemken og har værksted og
reservedelslager.
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