
”Vi kommer til å spare en masse tid”
Lykke Smeden er i vekst og hadde 
bruk for en ny it-løsning, som gjør 
dem enda sterkere.

Å skifte til et nytt it-system er ikke en beslutning, 
som tas over natten. Det var ikke bare en større 
kostnad i kroner og øre, men ett nytt it-system 
betyr også, at det man er vant med å gjøre er 
ikke slik lenger. Hverdagen ser plutselig helt an-
nerledes ut.

“Det var en stor beslutning for oss å bytte it-
system. Vi måtte være sikre på, at vi hadde valgt 
den rette løsningen,” sier Pia Lykke som sam-
men med Martin Lykke driver Lykke Smeden ved 
Randers i Danmark..

Virksomheten har vært i kraftig vekst og for-
doblet medarbeiderstaben til totalt 16 mann 
fordelt på verksted, lager, butikk og adminis-
trasjion. 

“Vi hadde bruk for en it-løsning, som både kan 
styre lageret, ordrebehandlingen, faktureringen, 
timeregistrering og lønn. Kort sagt et system, 
som kan optimalisere våre arbeidsprosesser og 
vår forretning,” sier Martin Lykke.
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Den store dagen
1. april 2014 var en merkedag for Pia Lykke i 
Lykke Smeden. Det var den dagen, virksom-
heten fra det ene øyeblikket til det andre fikk 
helt nye skjermbilder og knappene på tastaturet 
fikk nye funksjoner.

Hos Lykke Smeden visste de, at det var en stor 
utfordring å gå over til et nytt it-system, men de 
var ikke i tvil om, at investeringen var riktig og 
fornuftig for virksomheten.

“Det har vært en stor omveltning, ingen tvil om 
det. Men samtidig er vi underveis blitt fortrolig 
med systemet. For oss har det vært avgjørende 
med god support fra JMA. Vi kan ringe de med 
våre spørgsmål, og raskt få svar og komme oss 
videre,” sier Pia Lykke.

Kollega inspirerte
At valget falt på JMA DSM-system skyldes ikke 
minst New Holland-forhandleren Lyngfeldt A/S 
ved Hadsten. Lykke Smeden inngår i et tett 
trekløver med Lyngfeldt A/S og S.P. Maskiner 
A/S. 

Det ble lyttet til erfaringene i Hadsten.

“Lyngfeldt var allerede kunde hos JMA, og de 
overbeviste oss om de mange fordelene ved løs-
ningen,” sier Pia Lykke.



Fordeler i kø
Selv om det er fortsatt flere funksjoner i den 
nye DSM-løsningen, som Lykke Smeden ennå 
ikke har tatt i bruk, blant annet utligning av fak-
turaer og komplett lagerstyring, så opplever de 
allerede nå at systemet har stor verdi. 

For eksempel er faktureringen ikke lenger et 
slitsomt helgearbeid, hvor ekteparet slet med å 
tolke håndskrevne ordresedler.

“Når en av våre ansatte skal avslutte oppdra-
get, så registrerer han på ordren både timene 
og vareforbruket med skanneren eller med sin 
mobiltelefon. Tilsvarende skanner vi inn reser-
vedelene slik at disse også automatisk kommer 
på fakturaen. Før kunne vi veldig lett glemme 
en linje, for eksempel oljeavgift – men nå sørger 
systemet for, at vi får med alt,” sier Martin Lykke 
og fortsetter:

- Timeregistrering og skanning sparer oss mye 
tid og dermed også en masse penger.

Tjener mer penger
Nytt it-system gir Lykke Smeden en mye bedre 
oversikt over virksomheden. For eksempel fant 
Martin Lykke gjennom sitt nye digitale lagersys-
tem en ventil, som en bonde trengte omgående. 
Ventilen hadde ligget på lager i flere år.

“I dette tilfellet var det 3.200 kr., som vi kunne 
fakturere. Nå vet vi, hva vi har på lager,” sier 
Martin Lykke, som ser det som en kjempe fordel, 
at alle hans maskiner og tilbehør er tilgjengelig i 
det nye it-systemet direkte på maskinkortet.

“Når jeg kjøper et dekk eller en skuffe, så er de 
på nettet med det samme. Til eksempel på www.
web-parts.com”

Fordeler for Lykke Smedens kunder
Lykke Smeden vet, at de lever av god service, 
ærlighet og troverdighet kombinert med god 
kvalitet i arbeitet. For Martin Lykke er det derfor 
en stor glede, at de nå har et system, som gjør 
kundens opplevelse enda bedre.

“Når kunden får gjort service på sin traktor, så 
blir alt registrert. Dette betyr, at vi har en samlet 
oversikt over hva som er gjort på maskinen opp 
gjennom årene (sykejournal). Derfor kan vi nå 
enda bedre få dokumentert og gi råd til kunden, 
når det er fornuftigt å tenke på en ny invester-
ing,” fremhever Martin Lykke.

Lykke Smeden i Randers ble etablert i 
1998 og har pr. i dag 16 ansatte. 

Virksomheten har et tett samarbei-
de med maskinhandlerne Lyngfeldt 
ved Hadsten og SP Maskiner ved 
Skanderborg. 

Lykkesmeden forhandler New Hol-
land og Lemken og har både verk-
sted og reservedelslager.
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