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– EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA

Hans Blix:
”Jag betraktar mig själv
som relativt effektiv.”
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hög användarvänlighet
Nordisk effektivitet
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Genombrott med
Nordisk effektivitet – vad är det? Den frågan försöker
vi besvara i detta internordiska nummer av VISMAgazine.
Är vi i Norden mer effektiva än andra och i så fall varför?
Har vi en gemensam arbets-, kultur- och värdeplattform
som gör oss mer effektiva? Eller är vi helt enkelt effektiva av nödvändighet – för att vara konkurrensdugliga i en
alltmer globaliserad värld?
Kända nordbor. I jakt på insikter och goda svar har vi
den här gången mött internationella och aktuella profiler – från hela Norden – som är såväl mycket erfarna
som högt respekterade. I Helsingfors tillbringade vi nyligen en förmiddag med Martti Ahtisaari. Mottagaren av
Nobels fredspris delar med sig av sina erfarenheter av
ett långt och ständigt effektivare liv som fredsmäklare.
Enligt Martti är några av de viktigaste nordiska värdena,
som hederlighet och pålitlighet, centrala i all konfliktlösning. VISMAgazine har också mött svenske Hans Blix,
som fått många av världens mäktigaste statsmän att
lyssna till sin sakliga och balanserade retorik. Ändlösa
tv-framträdanden och kändisstatus världen över hjälpte
inte. Krig blev det ändå. I Irak. Hans reflektioner kring
livet som inspektör och om den nordiska effektiviteten,
kan du läsa om i detta nummer av VISMAgazine.
Nordiskt samarbete. Med en karakteristisk och stark
gemensam nordisk bas – historisk såväl som samtida –
är likhetstecknen och behovet av samarbete stora i det
nordiska affärslivet. Likväl är kraven på lokal kompetens
och närvaro – före en gemensam nordisk plattform – allt
viktigare. Ett bolag som vill erbjuda sina kunder det bästa
av två världar – både det lokala och det nordiska – är det
nordiska logistikföretaget Trebuchet. I samarbete med
Visma, och genom outsourcing av ekonomi- och bokföringsfunktioner, lyckades de etablera sig i Sverige, Norge
och Finland – samtidigt. Det gav stora effektivitetsvinster
även för kunderna. Lokalt och i Norden.
Användarvänlighet. För att underlätta ökad effektivitet
har Visma ett eget utvecklingsteam som säkerställer att
du och jag har tillgång till moderna och användarvänliga programvarulösningar med bra design och intuitiva
gränssnitt. Vi har träffat två av testanvändarna som följer
utvecklingen. För allas vårt bästa.
Valfrihet. Som Nordens största effektivitetsleverantör
inom programvaror och outsourcing av ekonomi-, bokförings- och administrationsflöden är valfrihet viktigt för
Visma. Vi vill att du ska kunna välja själv. Är det mest effektivt att ha programvaran ”i huset” eller att outsourca
uppgifterna? Även det handlar om effektivitet. Därför
kommer vi att fortsätta vara en partner. För dig. Och alla
andra. I hela Norden.
Inspiration och effektivitet från oss till dig!

Aase Settevik
Varumärkes- och kommunikationsdirektör, Visma
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Automatiserade butiksdatalösningar:

SNABB, SNABBARE,

SNABBAST!
På Gardemoens flygplats i Norge pågår ett nordiskt
äventyr. Ett finjusterat logistikmaskineri förser miljontals
kunder med en varuvolym som normalt bara omsätts i
de största varuhusen runt om i världen. Tax Free-butiken i
ankomsthallen hör till Europas största sett till omsättning
per kvadratmeter. Och Visma är delaktigt i äventyret.

procent stabilt, både i kassaledet
och i logistiklösningen. Det finns
inte utrymme för ”hick ups” hos
oss. Vi vill inte ha det, kunderna
gillar det inte och flygplatsen accepterar det inte, berättar Paulsen.

påverkar vår verksamhet. Självfallet märker vi av finanskrisen men
vi kan ju inte lösa den. Vi har fullt
upp med att fokusera på det vi kan
påverka varje dag och jobbar med
det i stället, säger Morten Evjen,
vd för TRN.

För att skapa snabbast möjliga kassaexpedition har TRN arbetat tätt
ihop med Visma för att utveckla
ett användargränssnitt i kassan
som är så enkelt som möjligt. Att
minska antalet tangentnedslag för
varje kassaoperatör ger oerhörda
vinster när volymen är så hög och
trycket så stort som i de här butikerna.
– Under de brådaste perioderna
passerar 1 000 handlande kunder
genom våra kassor varje timme.
Det är ett stort antal som vi jobbat hårt för att nå, och nu ska vi bli
ännu bättre, säger Evjen.

Att driva butik utan lager kräver
en precision i logistiken och varupåfyllningen som går utanpå det
mesta. Att driva en butik som hanterar miljontals kunder varje år är
också något extraordinärt. Travel
Retail Norway (TRN) gör bägge delar. Dessutom tjänar de rejält med
pengar och har ambitionen att bli
störst i Europa.
På Gardemoen träffar vi två
driftiga män som menar att finanskrisen inte fått dem att rikta större
uppmärksamhet på kostnadsbesparingar och effektivitet. Det har
de nämligen gjort sedan långt tidigare.
– Vi strävar alltid efter att jobba
så kostnadseffektivt det över huvud taget går. Vi bekymrar oss
inte över externa faktorer som

Effektivitet =
Hastighet + Kvalitet
Ekonomichefen Petter Paulsen
tar över och utvecklar deras framgångsrika tolkning av effektivitet:
– För oss handlar det om hastighet och kvalitet. Om vi tar det
första först, så handlar även hastighet om två saker – hastighet vid
kassan och hastighet i systemet
som ligger bakom. Detsamma
gäller för kvaliteten i systemet vi
använder; det måste vara hundra

Travel Retail Norway
•

Driver 6 dygnet-runt-öppna taxfreebutiker på flygplatserna i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger och Kristiansand.

•

Driver dessutom en s k Travel Value-butik på Gardemoen
för inrikes resenärer.

•

Ägs av den norska parfymerikedjan Esthetique och den
tyska handelskoncernen Gebr. Heinemann.

•

Betjänar 1 000 kunder i timmen i rusningstid.

•

Har 500 medarbetare.

Minskar antalet
tangentnedslag

Flest möjliga kunder
Mot slutet av rundvisningen passerar vi kassorna i en av butikerna
som drivs av TRN och lägger märke
till en ovanlig sak för oss nordbor,
nämligen ”nerpackare”. Det ger
onekligen ett intryck av exklusiv affär, men vi blir snabbt korrigerade
av Petter Paulsen.
– Det är inte för att det ser
”fint” ut som vi har egna nerpacka-

Automatiserade
beställningsrutiner
På samma sätt som trafiken i kassorna är tät, är omsättningshastigheten i hyllorna enastående. De
ska aldrig vara tomma och ”hyllvärmare” ska elimineras helt.
– Vi har ju inte något eget lager
och måste därför ha en automatiserad process för beställningar av
nya varor när de vi har är på väg
att ta slut. I praktiken fungerar det
så att kassabongarna skickas elektroniskt till det tyska logistikcentrumet var femte minut. Det bildar
underlag för varuleveranserna som
anländer varje dag, säger TRN:s vd.

Petter Paulsen (längst fram) och
Morten Evjen från Travel Retail
Norway. I bakgrunden Raymond
Walmestad från Visma.

re vid kassorna. Det handlar om att
få folk igenom kassorna snabbast
möjligt. När köerna är korta är det
fler som handlar. Och sedan gör
det ju ingenting att kunderna upplever det som god service, avslutar
ekonomichefen.
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Se och hör mer på
www.visma.no/webtv.

Fredsmäklare med

nordiska
värderingar
”Varje morgon tänker jag att detta är den första dagen i mitt liv. Vad kan jag
göra och vilka spännande saker kommer att ske?”
Text: Magnus Brøyn. Foto: Henrik Øistad

Så lyder tidigare finske presidenten
Martti Ahtisaaris livsfilosofi. För de
flesta är han dock känd som mottagare av Nobels fredspris 2008.
Presidenttiden är lagd på hyllan och
är nu ersatt av nobelpristiden, som
verkligen satt fart på 72-åringens
internationella popularitet. Den har
alltid varit stor men är nu ännu större. Ändå är det kanske inte så konstigt att Martti – med sina nordiska
anor och uppväxt i skidorten Kuopio
i östra Finland – inte var helt bekant
för CNN när det norska Nobelinstitutets ledare offentliggjorde honom
som mottagare av fredspriset. Bakom kulisserna på CNN, amerikansk
nyhetskanal och världens främsta
nyhetsförmedlare under de senaste tio åren, gick jakten på Martti från
Finland igång omedelbart.
Det har varit en
hektisk tid sedan
dess, med fullbokad
agenda och mycket
prioriteringar. Det är
därför med en känsla
av audiens som vi
möter Martti Ahtisaari på hans nya kontor
i Helsingfors. Det
är första dagen han
själv befinner sig på kontoret. Ända
fram tills helt nyligen satt han i loka-
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ler som han tillsammans med sina
fredstrupper i Crisis Management
Initiativ (CMI) hyrde av Visma i den
finska huvudstaden. Det var effektivt, men efter den senaste tidens
ökade intresse för hans arbete, lite
för ont om plats.
Vi får en exklusiv rundvisning –
ledd av Martti själv – samtidigt som
han själv guidas runt i lokalerna,
innan vi beger oss till det nya sammanträdesrummet för att göra klart
för intervju för webb-tv och magasin. Martti är redo. Vi är redo.

Så ända in i Norden nordisk
– Jag känner mig extremt lyckligt
lottad. I min karriär har jag fått möjligheter att visa vad jag kan. Samtidigt har jag fortfarande möjlighet att
påverka olika processer i världen. Och efter att jag fått ta emot
Nobels fredspris är
det enklare att få gehör än tidigare, säger
Ahtisaari.
Martti Ahtisaaris
härkomst
behöver
man inte resa långt
för att finna. Han är
nämligen mer nordisk än många andra.
Själv känner han sig både lite norsk
och lite svensk. Och finsk förstås.

Bakgrunden till hans nordiska härkomst kan följas ända tillbaka till
1872, då hans farfar flyttade från
Norge till Finland.
– Jag känner mig nog mer hemma i Norden än mina medborgare.
Jag ser på mig själv som nordisk
och europeisk samt som en världsmedborgare, säger den resvane
fredspristagaren som tillbringat
stora delar av livet på andra kontinenter, bland annat i New York efter en mansålder i FN.
Som president i Finland fick
han tillnamnet ”Matka-Mara” eller
”Rese-Mara” (Mara är kortformen
för Martti på finska). Förra sommaren var han på minibussresa i Sverige tillsammans med goda vänner,
och hela turen avslutades med en
typisk svensk kräftskiva i augusti. Martti
är en sann nordbo.
– Norden är en
särskild plats i världen. Som ung människa här får man
den kanske bästa utbildningen i världen.
Man kan komma så
långt man vill, det
finns inga hinder –
möjligheterna finns
här. Det beror bara på dig själv, det
är det viktigaste.

Pålitlig och ärlig
Han menar att vi var och en – och
tillsammans – har förändrats.
– Det hade varit
ändamålsenligt
att
slå samman kunskapen och samarbeta
närmare. Nu befinner
vi oss ofta i en konkurrenssituation och
tävlar mot varandra
om vem som gör det
bäst.
De nordiska värderingarna har Martti alltid med sig
till förhandlingsbordet, oavsett var i

Martti Ahtisaari
•

Född 23 juni 1937.

•

Finlands president
från 1994 till 2000.

•

FN:s särskilda sändebud i
Kosovo-förhandlingarna.

•

Hade en central roll i den
fredsprocess som ledde
fram till att Namibia
förklarades självständigt
från Sydafrika 1990.

•

Mottagare av Nobels
fredspris 2008.

mäklare kan man inte alltid vara
populär, inskjuter Martti. Det vet
han efter flera år i konfliktområden.
– Det finns stunder då man inte
kan vara populär. Det är viktigt att
förstå livets realiteter, och det har
jag gjort för mycket länge sedan.
Just nu ser det dock ut som
om han är väldigt populär. Om
man frågar människor på gatan i
Helsingfors om Martti Ahtisaari får
man korta och tydliga svar. Det är
ju Martti. Den respekt han åtnjuter
hos människor väger tungt. Den
framstår nästan som lite kunglig i
republiken Finland.

Ahtisaari och bläddrar eftertänksamt i en tidskrift – om effektivitet
från Visma – framför sig innan han
utbrister:
– Fredsprocessen som ledde
fram till Namibias självständighet
från Sydafrika 1990 varade i hela
elva år. Processen med att avgöra
Kosovos status var betydligt mer
effektiv.
I Kosovo påbörjade han sitt uppdrag i november 2005 och två år
och tre månader senare avslutades
det. Det kortaste fredsavtalet Ahtisaari varit med och utformat var på
bara sju sidor.

Effektiv fredsmäkling

Stolthet över sitt yrke

Strax före julen 2008 blev den redan profilerade fredsmäklaren tilldelad Nobels fredspris för sitt mer
än 30-åriga arbete med att lösa
internationella konflikter på flera
kontinenter. Det svåraste med
tilldelningen var att begränsa invitationslistan eftersom listan över
vänner och bekanta internationellt
sett börjar bli både lång och bred.
– Jag är väldigt tacksam. Bland
de ungefär 200 föreslagna kandidaterna finns det många som gjort
mycket bra. Oerhört många av
dem har förtjänat priset.
Effektivitet och fredsmäkling är
kanske inte begrepp man spontant
kopplar samman.
Men Ahtisaari menar att de båda
inbegriper möjligheter. Även i konfliktzoner. Därför
är effektivitet ett
viktigt inslag även
i fredsmäkling. Lösningen ligger
i att fokusera på slutresultatet redan från början. Som ett tillägg till
att försöka förstå konfliktens bakomliggande orsaker. Fredsmäkling
handlar inte om att mötas på mitten – vilket många tror – utan om
hur man ska uppnå den önskade
situationen på bästa möjliga vis för
båda parter.
– I alla processer har jag börjat
med att förklara vad
slutresultatet kommer att bli. Om inte
det görs blir processen helt hopplös och
mäklingen kommer
att ta år och dagar.
Kanske jag har blivit
för gammal för att
lägga ner så mycket
tid, och därför möjligtvis blivit lite hård.
Samtidigt måste man
komma ihåg att man inte kan, eller
ens bör, lösa alla konflikter, säger

Oavsett om du är fredsmäklare eller medarbetare i den lokala livsmedelsaffären måste du känna
stolthet över det du gör. Den yrkesmässiga stoltheten är viktig,
enligt den tidigare finske presidenten. Om fredspristagaren själv
skulle få möjlighet att välja yrke
på nytt, skulle han ha gjort precis
samma val igen.
– Jag tycker om att göra det
jag gör. Jag var 40 år när jag fick
frågan om att börja jobba för FN;
vanligtvis är man 20 år äldre. Jag
har haft tur, säger Ahtisaari och til�lägger:
– En vän till mig sa att nu när
jag tagit emot
Nobels fredspris har jag ett
ansvar för att
genomföra de
processer jag
tidigare planerat. Bland annat för konflikter som låst sig men
fortfarande kan lösas.
Så med nytt kontor och större
genomslagskraft än någonsin tidigare är arbetet långt ifrån över för
Nordens fredsgigant.
På väg ut från intervjun övervarar vi den ohögtidliga avtäckningen av ännu en Martti – på sockel
– i form av en skulptur som det
norska Nobelinstitutet har tagit
fram av den finske
fredsmäklaren.
Efter två timmar
med
Nobelpristagaren kan det upplevas nästan konfliktfyllt att inta den
effektiva vardagen
på nytt. Inte för att
det nödvändigtvis är
så. Men för att det
känts så fridfullt att
få tala med Nordens
Martti. Som fortfarande spelar
stor roll. I allra högsta grad.

”Norden är en
särskild plats
i världen.”

världen han engagerar sig för att bidra till fred och konfliktlösning. Det
är han väldigt tydlig
med. För det är också
något av kärnan i vårt
nordiska kultur- och
samhällsarv.
– Vår grundhållning i Norden är att
vara pålitliga och
ärliga. De värderingarna tar jag med mig
i mötet med konflikter. Det är inte överraskande att många i
Norden, och särskilt Norge, har varit
involverade i fredsmäkling. Vi har

en liknande värdegrund. Vi kan distansera oss, se på situationen och
säkerställa att båda
parter blir rättvist
behandlade. Vi kan
inte välja sida – det är
enda sättet att skapa
fred, säger Martti.
Själv talar han
både flytande svenska och engelska – så
intervjun
försiggår
på flera språk. Efter
en start på svenska,
glider vi över till engelska och finska. Innan vi avslutar
på delvis norska. Men som freds-
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Hög

användarvänlighet

säkerställer effektivitet
Text: Magnus Brøyn. Foto: Hans Runesson.

Föreställ dig att du sitter och arbetar med ett av Vismas program när du
plötsligt slås av en tanke: ”Här är det faktiskt någon som tänkt på vad jag
vill ha, på mina behov.” Bakom din upplevelse och dagliga användning ligger det nämligen ett dedikerat och målinriktat arbete för att säkerställa att
programmet faktiskt ska vara så effektivt och användarvänligt som möjligt.
Den här artikeln handlar inte om
Visma eller samarbetet med andra kunder – den handlar om dig.
För Visma är det viktigt att du som
användare upplever att programvaran är anpassad efter dina behov,
så att arbetsdagen blir så effektiv
som möjligt och dina arbetsuppgifter kan utföras på kortast möjliga tid. Du vill ju inte använda tid i
onödan på att leta efter funktioner i
programmet. För att skapa den här
typen av fördelar och vinster – som
du efterhand kanske tar för givet
– är det många människor som arbetar målinriktat. Det är också skälet till att Visma har ett eget team
som för din och alla andras skull
arbetar dedikerat med att under-
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söka användarnas behov i syfte att
finna de mest intuitiva och effektiva
lösningarna, och anpassa programmet därefter. Teamet grundades
för flera år sedan, men är okänt för
många. Arbetet bidrar till att göra
Vismas programvaror användarvänliga, säkra och behagliga, samtidigt som gränssnittet – det du
ser och navigerar i när du använder
programmet – är funktionellt, rent
och enkelt.
Vismas team för användarvänlighet har tagit fram en rad
ledande processer och rutiner genom utveckling av nya lösningar
och vidareutveckling av befintlig
programvara. Arbetet innebär att
vara närvarande tillsammans med

programanvändare för att se hur Direkt återkoppling
det faktiskt fungerar i användarnas Som en del av det målinriktade och
egen miljö och med deras egna ar- systematiserade utvecklingsarbebetsuppgifter.
tet bjuder Visma in enskilda refeFörst genomför teamet en intern renskunder att vara med i delar av
undersökning av programvaran och arbetet. Vård och Behandling (VoB)
identifierar förbättringspotentialer. är en offentlig verksamhet som
Därefter utför de en fältstudie hos driver flera familjehem för utsatta
flera olika kunder
barn, ungdomar,
för att observera
unga vuxna och
hur
användarna
familjer. De an”En rad företag komjobbar. När datan
vänder sig av
mer att ha nytta av
är insamlad jämVismas programatt vi som användare
för man den mot
vara i sin dagsupportstatistiken
liga drift och har
varit med och vidareinnan man går viunder en längre
utvecklat programdare med skisser
tid bidragit till vivaran från Visma.”
på nya programdareutvecklingen
versioner.
av vissa Visma– När vi är ute
program i samarhos kunderna sitter vi tillsammans bete med Vismas utvecklingsteam.
med användarna och iakttar hur de
– För oss har det funnits många
arbetar och vad de gör i program- fördelar med att delta i det här. Vi
met. Samtidigt filmar vi deras skär- hade önskemål om att få programmar för att använda som dokumen- met bättre anpassat till våra behov
tation senare i processen, säger och såg därför genast fördelarna
Camilla Johansson som arbetar med att samarbeta med Visma på
som usability engineer i Växjö och är det här sättet. Vi rapporterade in
en del av Vismas utvecklingsteam.
hur vi ansåg att programmet passade våra behov och vad som behövdes för att det skulle fungera
ännu bättre. Efter den här procesCamilla Johansson från Visma
sen fungerar det avsevärt mycket
(mitten) observerar Karin Dahlberg
mer effektivt, säger Karin Dahloch Marie Niesel från VoB när de
berg, ekonomiansvarig hos VoB.
använder programvaran från Visma.

Karin Dahlberg och Marie Niesel på VoB är
övertygade om att deras deltagande i programutvecklingen har hjälpt fler än dem själva.

Visma
utvecklingsteam
Har som ambition att utforma
användarvänliga, intuitiva
och effektiva program:
•

Först undersöks
förbättringspotentialen
i den aktuella
programvaran.

•

Sedan hämtas
återkoppling in
från användarna i
flera omgångar via
observationer och samtal.

•

Därefter utvecklas
nya programversioner
baserat på den insamlade
informationen och
supportstatistiken.

En tilläggsvinst för VoB har varit
en närmare relation till olika delar
av Visma.
– De på supporten har varit helt
suveräna och vi har kommit närmare dem som kan hjälpa oss med
programmet, berättar Marie Niesel, ekonomiassistent i VoB.

Intuitiva tangentnedslag
På en överordnad nivå handlar det
däremot om att utveckla effektiva
och nyttiga program för Vismas
kunder och användare. För att lyckas med det satsas betydande resurser på att skapa en nära och positiv samverkan med användarna
– så att deras behov och intryck tas
med längs hela vägen. När skisser
till nya programversioner är färdiga
tas de med till kunderna som på
nytt ger sin återkoppling på förslagen vad gäller användargränssnitt,
funktionalitet och helhetsupplevelse.
– Det är mycket viktigt för oss
att vara ute hos våra kunder för att
se vilka utmaningar de stöter på
när de använder programmet i sin
vardag. Vismas program ska vara
så intuitiva som möjligt och enkla
att börja använda – men utan att väsentlig och viktig funktionalitet försvinner. Det handlar om att säkerställa att alla användargruppernas

behov vägs in i programutveckling- att utföra uppgifterna och antalet
en. För oss på Visma har det blivit musklick. Därefter genomfördes
ett naturligt sätt att arbeta. Det är samma arbetsuppgifter men den
ett prioriterat område för oss ef- här gången i prototypen av den
tersom kunderna och användarna nya programvaran. Resultatet var
är bäst på att känna sina egna be- slående. Arbetet gick nästan dubhov. Dessutom använder kunderna belt så fort i den nya programverofta programmet på ett annat sätt sionen. Det är sådana vinster vi arän vi utvecklare gör, säger Camilla betar för att kunna ge våra kunder
Johansson.
och användare. Det är viktigt för
Kundens återkoppling används oss. Det är också viktigt att kunna
också i vidareutvecksamarbeta med
lingen av programanvändarna
på
men – som ofta påett sådant sätt att
”För oss har det fungår i flera olika faser.
andra kunder och
nits många fördelar användare också
Ibland tas även en
prototyp fram som
kan dra nytta av
med att delta.”
kunderna kan testa
optimala
prooch ge feedback på
gramvarulösning– med fokus på kostnadsbespa- ar. På så sätt säkerställer vi goda
ringar, lönsamhet och effektivitet standardlösningar anpassade för
för kunden.
de allra flestas vardagsbehov, säger Camilla Johansson.
I de aktuella testgrupperna inMålinriktat sökande efter
går både tidigare användare och
effektivitet
I Vismas utvecklingsprocesser in- förstagångsanvändare för att stuvolveras många partners och det dierna ska ge så realistiska och
är viktigt att utvärdera resultaten. värdefulla resultat som möjligt.
– På så sätt kan vi faktiskt bidra
Därför har Visma en ambition att
genomföra effektivitetstester ef- till att förenkla vardagen för kunder så att de kan använda minsta
ter alla utvecklingsprojekt.
– Nyligen lät vi 12 personer ut- möjliga tid med programmet och
föra några givna arbetsuppgifter i själva bli så effektiva som möjligt.
ett program så som det var tidiga- I många mindre företag sköts de
re. Vi mätte tiden de använde för administrativa uppgifterna av an-

ställda som egentligen har annat
som sin kompetens. Vid sådana
tillfällen är det viktigt att programmet är så effektivt och intuitivt
som möjligt, säger Camilla Johansson.

En positiv upplevelse
Som testkunder är Karin Dahlberg
och Marie Niesel på VoB övertygade om att deras deltagande i
programutvecklingen har bidragit
till att effektivisera vardagen för
fler än dem själva.
– Jag är övertygad om att en
rad företag i Sverige, Norge och
Finland kommer att få nytta av att
vi som användare har varit med
och vidareutvecklat den här typen
av standardiserad programvara
från Visma. Det gör att vi alla kan
jobba mer effektivt och öka vår
konkurrenskraft i vardagen, säger
Marie Niesel.
– Samtidigt har det inte tagit
mycket tid i anspråk för oss att
vara med i utvecklingsprojektet.
Vi har kunnat arbeta som vanligt
medan Visma observerat oss i
arbetet. Jag hoppas många kommer att få nytta av det – även om
du kanske inte tänker på just det
när du jobbar med Vismas olika
programvarulösningar, säger Karin
Dahlberg.
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GENOMBROTT MED

ÄKTA FACKKOMPETENS I HELA

Logistikföretaget Trebuchet satsade hårt och etablerade sin verksamhet i Norge, Sverige och Finland. Samtidigt. Mitt i finanskrisen. I sådana tider kan man öka sin marknadsandel snabbt. Med målet att effektivisera
kundernas nordiska värdekedjor inom logistik och distribution blev förståelsen av eget och andras yrkeskunText: Magnus Brøyn.
nande avgörande. Och med Visma i Norden blev etableringen raskt en framgång.
Foto: Henrik Øistad.

Bakgrunden till historien – och
framgången – visar sig vara mycket
enkel. Det började med tre erfarna
partners och en önskan om att
starta ett nytänkande logistikföretag. Med nya processer och stor
erfarenhetsbaserad
kompetens,
skulle det skapas stora mervärden
för Trebuchets kunder med hjälp av
kompletta tjänsteleveranser inom
distribution och logistik riktade till
utvalda segment inom den nordiska handeln.
Det kommer att möjliggöras
med hjälp av en bredd av tjänster
och fackkompetens – både egna
och genom närstående samarbetspartners. Mycket av kompetensen
sitter Trebuchet på själva, men för
att etablera ett fristående logistikföretag med förmågan att göra
snabbt och effektivt genombrott i
hela Norden, saknades en nordisk
organisation för ekonomi och redovisning. Inte bara för Trebuchet,
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utan även för deras kunder. Lösningen blev att outsourca ekonomi
och redovisning. Trebuchet valde
Visma – både för egen del och för
kunderna – i hela Norden.
– För oss var det viktigt att få en
partner med lokal närvaro och kompetens på ekonomi och redovisning. Samtidigt var det helt avgörande att få en nordisk lösning på
plats, vilket Visma kunde erbjuda
i samtliga länder. Med Vismas utsträckta närvaro med kompetens
inom ekonomi, redovisning och
rådgivning i hela Norden blev genombrottet möjligt, säger Thomas
Føyen, en av grundarna och delägarna i Trebuchet.
Men historien slutar inte där.
– Trebuchets affärsidé bygger
på att konkurrenter ska samarbeta
inom distribution och logistik för att
uppnå konkurrensfördelar. Trebuchet driver nätverket och erbjuder de
aktuella tjänster som deras kunder

har behov av – och säkerställer därmed att man kan uppnå synergier
genom samarbete i nätverket, vilket ger kunderna lägre kostnader
och bättre service. Processerna
är komplexa, men potentialen avsevärd. För att lyckas måste man
satsa på avancerade verktyg för
säkra och goda flöden av information, varor och kontanter, säger
Thomas Føyen.
Arbetet med att bygga upp ekonomilösningen – och välja outsourcingpartner – leddes av Janicke
Mortensen, som är Finance Manager för Trebuchet i Norden. Hon
berättar att det låg tydliga kriterier
till grund för valet av Visma.
– För oss var det viktigt att hitta
en bra lösning vad gällde det löpande behovet av fackkompetens och
redovisningstjänster. Vi såg snabbt
att behovet var nordiskt – både
hos oss och hos våra kunder. Alternativet att försöka det närmast

omöjliga – inom loppet av kort tid
och under särskilda marknadsförhållanden – framstod plötsligt som
enkelt, konkurrensfrämjande och
effektivt. Som varande Nordens
ledande outsourcingleverantör
inom ekonomi och redovisning
valdes Visma. Det bidrog också
till att själva kärnan i värdekedjan – för Trebuchet och våra kunder – byggdes upp runt ett nätverk
av samarbeten. Med företagets
80 ekonomikontor i Norden framstod tillgången till fackkompetens
längs vägen en förutsättning för en
lyckad etablering – för oss och våra
kunder – i Norden. Vilket visade sig
vara helt riktigt, säger Janicke Mortensen.

Lägre kostnader genom
outsourcing
Som nära partner står som regel
Trebuchet för uppbyggnaden, anpassningen och driften av kunder-

NORDEN

Janicke Mortensen
och Thomas Føyen
från Trebuchet har
tillsammans med Toril
Hatling Schønning
(mitten) från Visma
möjliggjort ett effektivt
genombrott i Norden.

nas hela logistikprocess – vilket
också innebär ett ansvar från A till
Ö. Den mångåriga erfarenheten
gjorde att fokus först riktades mot
dagligvarusegmentet drycker. När
företaget lanserade sina tjänster i
Sverige, Norge och Finland på en
och samma gång under mars månad 2009 var den globala aktören
Foster (EMEA) den första nordiska
kunden.
– För kunden handlar det egentligen om samma saker som för oss
– och för Visma – nämligen att fokusera på den del av värdekedjan
som handlar om den egna yrkesmässiga spetskompetensen. På
det området har vi de allra bästa
förutsättningarna att lyckas – både
individuellt och gemensamt – och
det är tanken bakom det vi vill
uppnå i form av ökade mervärden
för kunden. För den här typen av
företag innebär det exempelvis att
vi på Trebuchet tar över en del av
funktionerna. Vi erbjuder inte bara
ekonomi- och redovisningstjänster
tillsammans med Visma. Vi kan
dessutom ta hand om kundernas
styrning av varulager, kundservice,
orderhantering och fakturering.
Som ett tillägg till alla de behov

”Med Vismas utsträckta närvaro med kompetens inom ekonomi, redovisning och rådgivning
i hela Norden blev genombrottet möjligt.”
– Thomas Føyen, Trebuchet.

”Vi kommer att outsourca de
arbetsprocesser som inte faller inom
ramen för vårt primära kärnområde.”
– Janicke Mortensen, Trebuchet.

som finns inom fysiska tjänster relaterade till logistik, lager och distribution via ledande leverantörer,
säger Thomas Føyen.
För en leverantör eller importör
kan fördelarna vara många när logistiken outsourcas eftersom resurserna då kan koncentreras till
de egna kärnområdena i stället för
de administrativa uppgifter som
faller utanför det egna fackkunnandet. Samtidigt skapar tillgången till
nätverket såväl strategiska som
operativa fördelar för verksamheten.
– På samma sätt handlar det
om att outsourca de arbetsprocesser som vi själva inte har de
bästa förutsättningarna för att lösa
i hela Norden. Just i det här fallet
till vår samarbetspartner med den
optimala fackkompetensen inom
ekonomi. Kort sagt handlar det
om att ha få fokusområden i stället
för många, och samtidigt ha bästa
möjliga partners, säger Janicke
Mortensen.
Till vardags leder hon uppföljningen av samarbetet med Visma
i hela Norden.
– I starten riktade vi fokus på att
leverera distributions- och logistiklösningar till dryckesleverantörer,
men framtidsambitionen är tydlig.
I takt med att etableringarna, kunderna och nätverket ökar i omfång
kommer vi att expandera till nya
segment. Många är öppna för nytänkande och kostnadseffektivitet.
Logistik utgör ett intressant område vad gäller värdering av befintliga strukturer och optimering av
arbetsprocesser – gärna med outsourcing i flera led, säger Janicke
Mortensen och tillägger:
– Vi kallar det modernt nätverksamarbete för framtiden. Nästa
generations vinstmål och kostnadsreduktioner kommer nämligen
att vara beroende av nytänkande
– inom ramen för det etablerade –
och då är outsourcing och fokus på
spetskompetens rätt. Det kommer
att skapa en ökad kommersiell dynamik och förnyad konkurrenskraft
för många.
– Trenden blir allt tydligare och
tiden är på väg att springa ifrån
många. Outsourcing av logistiktjänster är ett område som med
största säkerhet kommer att växa,

både globalt och lokalt. Det avgörande blir att bygga upp rätt tjänstespektrum med rätt sorts ledande
kompetens. Det är vad det handlar
om, säger Thomas Føyen.
Eftersom Trebuchet själv erbjuder spetsiga tjänste- och kompetenslösningar till sina kunder är de
också mycket medvetna om vad de
vill outsourca.
– För oss är det enkelt. Vi kommer att outsourca de arbetsprocesser som inte faller inom ramen för
vårt primära kärnområde. Helt enkelt för att det finns andra som kan
göra det bättre för oss och för våra
kunder. Huvudsakligen handlar
det om administrativa och ekonomiska lösningar, där Visma har stor
fackmässig tyngd. Med Vismas
lösningar blir vi å vår sida än mer
flexibla och effektiva, något som
bidrar till att skapa ökade mervärden till våra kunder, säger Janicke
Mortensen.

serad rapportering, säger Janicke
Mortensen.
– Att ha tillgång till spetskompetens inom de här områdena är en
fördel för alla parter. Samtidigt är
det också en fördel att ha samma
redovisnings- och rapporteringssystem tvärs över nationsgränserna och kundrelationerna – det skapar effektiva processer till förmån
för alla, inte minst kunderna, säger
Toril Hatling Schønning, marknads-

Logistik och ekonomi
Samtidigt har Trebuchet och Visma
etablerat en komplett ekonomilösning för Trebuchets kunder eftersom alltfler efterlyser lösningar där
logistik- och redovisningsdata kan
integreras i ännu högre grad.
– På det här området ser vi en
stor potential och fler av våra kunder har redan reagerat positivt på
initiativet. Med tjänster i hela Norden framstår vi som ett team för
kunderna och deras kunder. Det är
faktiskt avgörande i det här sammanhanget. Samtidigt finns det
ett stort intresse för Vismas olika
lösningar, som elektroniska dokumentflöden, elektroniska reseräkningar och möjligheten till webba-

chef för region Öst i norska Visma,
och kundansvarig för Trebuchet.
– Responsen på samarbetet har
så här långt varit mycket positiv. Vi
upplever att samarbetet förankrar
och vidareutvecklar positionen i
hela värdekedjan – både för Trebuchet och Visma, men inte minst
även för kunderna och deras kunder. Det är grunden till att den här
typen av målinriktad outsourcing i
flera led nu kommer starkt, säger
Janicke Mortensen från Trebuchet
och Toril Hatling Schønning från
Visma.

Trebuchet
•
•
•
•
•
•
•

I operativ drift sedan mars 2009 med 20 anställda i Sverige,
Norge och Finland.
Erbjuder administrativa och fysiska ”supply chain-tjänster” i
Norden.
Bygger nätverk för att säkerställa synergier och stordriftsfördelar för kunderna.
Erbjuder allt inom ”supply chain” med flöden för information
och varor samt fakturering.
Betjänar dagligvaruhandeln, fack- och servicehandeln, samt
storhushåll.
Har valt Visma som redovisningspartner i Norden.
Samarbetar med Visma kring integrationer mellan logistikoch redovisningstjänster.
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Hans Blix
•
•
•
•
•

Född den 28 juni 1928.
Fil. doc. från Cambridge University.
Professor i internationell rätt
vid Uppsala universitet.
Utrikesminister 1978 – 1979.
Generaldirektör för IAEA,
Internationella atomenergibyrån,
1981 – 1997.

– Jag har blivit pensionerad tre
gånger men fortsätter att arbeta
så länge det finns någon som
bryr sig om vad jag säger.

Hans ”Volvo” Blix
Själv menar Hans Blix att han är effektiv. Hur blev
det annars till 700 vapeninspektioner så snabbt?
Text: Magnus Brøyn. Foto: Henrik Øistad.

Det var som chef för FN:s vapeninspektörer i Irak från 2001 till 2003
som Hans Blix i ett samtal med
USA:s utrikesminister Colin Powell
karakteriserades som en Volvo: Du
bara rullar på och är alldeles för pålitlig.
Det är inte så länge sedan den
korrekte och sansade svensken
flitigt figurerade på världens alla
tv-skärmar med sina särpräglade
glasögon och svala framtoning.
Han har också parodierats av Hollywood, men krig blev det ändå.
Han kommer vänligt emot oss.
Hans Blix. Glasögonen är fortfarande på plats, tryggt vilande på
näsryggen, men de är nya och modernare. Det har gått några år sedan han var synlig för alla – överallt
– men uttrycket och rösten är sig
lika. Det märks att en av Nordens
mest kända svenskar, inte minst i
USA, är tillbaka. Ingen ska tro att
Hans Blix är färdig.

10
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Vi möter Hans Blix på Oscarsborg – en fästning mitt i Oslofjorden – som med sitt artilleri sänkte
den tyska kryssaren Blücher den 9
april 1940 under inseglingen till det
som skulle bli tyskarnas ockupation av Norge. Hans Blix är på sätt
och vis också van vid torpedering.
Och med tiden också vid ockupation. Inte bara för att han som ung
upplevde andra världskriget, utan
för att det utgör en del av hans diplomatiska vardag, med en skrämmande arsenal av möjliga utfall vid
uteblivet genomslag. Det fick vi
alla se 2003, som han själv säger,
när USA via president Bush och utrikesminister Colin Powell invaderade Irak. Det var en invasion som
även Hans Blix, sin arsenal av snillrikhet och effektiva inspektioner till
trots, fick ge vika för.
Under förhandlingarna för att
undvika invasionen fördes det också, som alltid, mer personliga dia-

EFFEKTIV OCH PÅLITLIG
loger när kamerorna var avstängda
och journalisterna hade gått hem.
Det var då Colin Powell fällde yttrandet att Hans Blix var som en
Volvo.
– Och jag som inte ens kör
Volvo, utbrister Hans med ett lätt
skratt.
Det hör till historien att den tidigare amerikanske utrikesministern
hade en förkärlek till den svenska
”pansarbilen”, en bil som Colin Powell själv lär ha mekat med i sin
ungdom. Så han var nog väl förtrogen med Volvons egenskaper.
Själv är Hans Blix mer upptagen av
diplomatins egenskaper och effektivitet.
– Jag tror på diplomatin – den
korrekta stilen – och inte på någon
Rambo-stil. Många tror att diplomati handlar om cocktails och komplimanger, men den handlar om att
lösa motsättningar utan användning av vapen och våld. Det kan

man även öva på hemma, gärna
med fru och barn. Principen är enkel. Det handlar helt enkelt om att
förstå andras behov och önskemål.
Under intervjun med Vismagazine blir det uppenbart att Hans
Blix under årens lopp själv måste
ha utövat ett och annat diplomatiskt knep i hemmet. Inte minst
för att ett liv i diplomatins tjänst
innebär mycket resande – i synnerhet när man vid 75 års ålder
ledde FN:s kamp mot klockan,
med horder av inspektörer i Irak,
på jakt efter massförstörelsevapen som inte gick att hitta. Som
inte fanns, säger Hans Blix i dag
flera år efter att historien är skriven. Amerikanerna ville som bekant något annat. I dag är Hans
Blix 81 år, och pensionerad, som
han säger, flera gånger om, även
om han inte på något sätt påminner om andra pensionärer när han
klokt förklarar att Irakkriget kunde

ha undgåtts – om han bara hade det hade det gått mycket bättre.
Själv gav jag aldrig upp hoppet om
använt ett annat språk.
Kanske. För han tillägger att det att undvika en invasion av Irak, inte
antagligen ifrågasätts om det hade förrän den faktiskt ägde rum, säger
Blix.
hållit.
– Under inspektionen i Irak förHans äktenskap har däremot
hållit i alla år, vilket han är snabb stod vi tidigt att det inte fanns någatt tacka sin hustru för. Det har inte ra vapen, men att bevisa det var
nödvändigtvis varit så enkelt att ändå svårt. Bekräftelsen fick vi för
sent, nämligen
leva med honom.
när
amerikaOm vi ska tro ho”Förenkling och
nerna väl hade
nom.
effektivisering hittar invaderat landet
Men Hans har
vi överallt omkring och gjort sina
inte tillbringat hela
egna undersöksin aktiva karriär på
oss i vardagen.”
ningar.
Efter
den internationella
invasionen, då
politikens främsta
arena. Han har också engagerat Saddam hade flytt, kunde USA
sig i svenska och nordiska förhål- förhöra irakiska militärer, vetenlanden. Ändå är han mest känd skapsmän och politiker. De kunde
som ledare för FN:s vapeninspek- tala fritt – för första gången – men
törer i Irak. Den mångfasetterade amerikanerna fick ändå samma
erfarenheten har gett bred insikt – svar som vi, och då förstod vi med
säkerhet att det aldrig hade funnits
även om Norden.
– I Norden är vi kända för att några massförstörelsevapen i Irak.
vara diplomatiska och pragmatiska, och det finns inte många Nordisk effektivitet
motsättningar mellan oss nordbor. För att kunna genomföra de 700
Internationellt är man vana vid att inspektionerna i Irak tvingades Blix
skandinaver är välutbildade, ärliga och hans kollegor att vara effektiva.
och lojala gentemot internationella
– Jag inbillar mig att jag är reorganisationer, säger Blix medan vi lativt effektiv. Det som driver mig
tänker att det måste finnas många är att jag gillar att se resultat, och
därute som uppfattar honom på därför föredrar jag effektivitet i alla
just det sättet – som en slags nord- sammanhang, även när jag bara
isk fanbärare.
ska gå på restaurang för att äta.
Själv menar han att just den po- Jag försöker alltid hitta kortaste
sitionen är skälet till varför Sverige, vägen dit, säger Hans Blix och til�Norge och Finland i dag spelar en lägger:
stor roll inom fredsmäkling.
– Förenkling och effektivisering
Blix nordiska egenskaper kom hittar vi överallt omkring oss i varväl till pass då han ledde de fler dagen. För inte så länge sedan gick
än 700 inspektörerna i Irak på jakt man till affären och köpte en liter
efter massförstörelsevapen. En mjölk, som då först blev tappad på
del av förklaringen till varför det flaska. I dag hämtar man sin mjölkfokuserades så mycket på detta, kartong från kyldisken, skannar in
menar han ligger i uppfattningen den själv och betalar. Inte ens alla
att tjänstemän ska
butiker har kassor
vara neutrala och
längre. Varan blir
”Vi misslyckades därmed billigare,
skaffa fram underlag till dem som tar i Irak. Vi hade rätt men det är en
besluten, utan att
ökad kostnad för
blanda sig i själva men det blev fel.” individen eftersom
avgörandet.
Så
det är vi som måssom det presenterades för FN:s te använda vår tid. Den här balansäkerhetsråd.
sen är inte helt enkel, menar den
– I USA fanns det likväl mycket före detta vapeninspektören som
intolerans för det vi gjorde i Irak. minns livet på den svenska landsBush, Rice och Powell var inte bygden under 1930- och 1940-taeniga med oss, men samtidigt len.
tvivlade de aldrig på att vi var komHans Blix menar ändå bestämt
petenta och uppriktiga. Just om- att effektiviseringen har förbättrat
dömet om vår nordiska neutralitet vår vardag.
och sannfärdighet tror jag spelar
– Det gäller många saker i dag.
en stor roll i sådana sammanhang. Ta till exempel reseräkningar. Som
Ändå uppfattade vi dem som arro- tur är har jag i stora delar av mitt
ganta eftersom våra rapporter inte yrkesliv haft en assistent som tatogs på allvar. Hade de bara gjort git hand om detta åt mig, och hon

löser det enkelt med ett effektivt
program. Det är ett exempel på en
effektivisering som är enorm och
som vi baserat vår levnadsstandard på. Men jag tycker att vi borde
bli flitigare på att faktiskt tillgodogöra oss den ökade levnadsstandard som effektiviteten ger oss
genom att exempelvis tillbringa
mer tid med våra medmänniskor.

Friktionsfri vardag
– Vi utvecklar oss hela tiden, och
som diplomat och krigsbekämpare
ser jag nu också ganska ljust på
nedrustning i framtiden. Inte minst
med Obama i förarsätet. Vi måste
också komma ihåg att världen har
sett många stora historiska krig,
inte minst i Norden, och vi får därför inte glömma det när vi talar om
oroligheter på olika sätt.
Själv har Hans Blix under de senaste åren åkt på talarturnéer runt
om i världen med både Bill Clinton
och Al Gore. Bortsett från Saddam Hussein, som han aldrig träffade, har Hans Blix arbetat med de
flesta ledare som präglat vår tids
världspolitik.
– Jag har blivit pensionerad tre
gånger men fortsätter att arbeta så
länge det finns någon som bryr sig
om vad jag säger. Allt jag gjort hittills känns meningsfullt. Det finns
gränser för vad en människa kan
göra om man inte är president i
USA, men man kan alltid hjälpa till
med det man tror är rätt. Det kommer jag att fortsätta med, säger
den 81-årige Blix, som själv menar
att han har passerat sin ”bäst-föredatum”.
På turnéerna med Bill Clinton
och Al Gore betraktar han sig själv
som ett slags uppvärmningsband.
Men frågan är om inte många kommer för att primärt höra honom tala.
– Vi misslyckades i Irak. Vi hade
rätt men det blev fel. Vi använde
diplomatiska ord i vår rapportering,
och det förstod den amerikanska
regeringen. Men media är en annan sak. Där kunde vi ha fått större
genomslag med ett annat språk,
även om jag inte tror att det skulle
ha förändrat utgången, säger Blix.
Hans Blix är övertygad om att
det kommer att ske mycket på
fredsfronten sedan den globaliserade ekonomin gjort att allt fler länder
är beroende av varandra genom
handel, vilket gör det nästan omöjligt att befinna sig i konflikt.
– Därför kommer vi att få uppleva färre krig i framtiden. Det är en
ny och bättre värld vi har framför
oss, avslutar Hans Blix.
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Nordisk effektivitet

Øystein Moan, Vismas koncernchef, och Aase Settevik, Vismas kommunikationsdirektör, har en plan för hur Visma ska bli ledande inom programvaror och tjänster för ekonomi, redovisning och administration i Norden.

– Det är Visma

12
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Visma har inte bara blivit den ledande leverantören av programvaror och tjänster
inom ekonomi, redovisning och administration. Samtidigt har koncernen sedan
år 2000 vuxit från 150 till 3 500 medarbetare. Bakgrunden till framgången är ett
starkt fokus på nordiska värden och lokala behov – för att hjälpa kunderna att bli
än mer effektiva och öka sin konkurrenskraft.

Text: Magnus Brøyn. Foto: Henrik Øistad.

Egentligen är detta inte en historia
om Visma, utan om din arbetsvardag. Din effektivitet. Det började
med en idé. En ambition att förenkla. För att ge dig och alla andra
möjligheten att bli än mer effektiva.
Nu och framåt.
Bakom den fortlöpande tillväxten och Vismas ökande närvaro i
Norden finns en plan som utformades för flera år sedan. Som en
del av planen att bli Nordens och
Nordeuropas näringslivs och offentliga sektors ledande partner
inom programvaror och tjänster för
ekonomi, redovisning och administration, utformades konceptet
”Nordic Cool”. Själva konceptet

skapades ursprungligen för en
modern och ändamålsenlig formgivning av Vismas olika programvarulösningar eftersom affärsorienterade programvaror – som till
exempel ekonomisystem – tidigare
ganska ensidigt prioriterade funktion framför användarvänlighet
och design. Detta ville Visma göra
något åt. Funktionaliteten skulle givetvis även fortsatt vara god – och
gärna bättre – men samtidigt skulle
Visma bidra till att kunderna skulle
kunna öka sin effektivitet – i arbetsvardagen och i sina processer genom förbättrad användarvänlighet.
– Det började med anslaget och
idén – att vi ville göra något med

effektiviteten och produktiviteten.
För att lyckas tvingades vi förenkla
en del uppgifter och processer som
tidigare hade varit onödigt komplicerade och tungrodda. Valfrihet för
kunden är en viktig utgångspunkt
i Visma-konceptet. Det ska vara
möjligt att välja bästa lösningarna
för varje enskild kund – antingen
genom att köpa programvaran från
Visma eller genom att outsourca
sina icke-strategiska processer och
uppgifter till Visma. Alternativt en
kombination av egen programvara
och outsourcing, säger Øystein
Moan, Vismas koncernchef.
Idén och principen lät sig överföras till flera processer inom Vismas

produkt- och tjänsteutbud. Därför
riktades fokus på att utveckla nya
och effektiva möjligheter för Vismas kunder genom moderna programvarulösningar och framtidsinriktade tjänster inom bland annat
ekonomi, redovisning och administration. I det här arbetet var det viktigt för Visma – som nuvarande och
framtida utvald partner för nordiska
kunder – att fånga det nordiska kulturarvet och dess själ – med tydligt
fokus på funktionalitet, renhet och
enkelhet. För programvaran innebar det ökad användarvänlighet,
säkerhet och behaglighet. Formen
skulle följa funktionen – precis så
som vi på andra områden gjort det
i Norden under flera hundra år. Så
skulle effektiviteten fångas.
ska Visma vara det bästa stället att
vända sig till när man har behov av
De nordiska egenskaperna och vär- att förbättra eller effektivisera styrderingarna samlades i ett koncept ningen av sin verksamhet, säger
för Vismas fortsatta utveckling av Aase Settevik och tillägger:
– För oss handlar det om att säprogramvarulösningarna och tjänsterna. Men det skulle också kom- kerställa att du som kund med hjälp
ma till uttryck på andra sätt – ex- av automatisering kan lösa dina
empelvis i utformningen av Vismas arbetsuppgifter på mest effektiva
kontorsbyggnader, exteriört såväl sätt. Nordiska verksamheter måste
som interiört, och marknadskom- vara effektiva för att vara konkurrenskraftiga. Det är genom automunikation.
Efter år av arbete börjar resulta- matisering av arbetsprocesserna
och
uppgiften nu bli tydliterna
som
ga. Konceptet
“Vi jobbar för att
många
kan
har inte bara
skapa effekbidragit till att
göra våra kunders
tivitet. Med
göra kunder
arbetsprocesser så enkla Vismas prooch användaska
re av Vismas och effektiva som möjligt dukter
effektiviteten
lösningar och
– med hög kvalitet
kunna
ökas
tjänsteleveranoch pålitlighet”
–
samtidigt
ser mer nöjda.
som det ska
Antalet supportförfrågningar har också sjunkit. vara enkelt att outsourca de icke– ”Nordic Cool” började med strategiska processerna och däriatt vi ville ta användarupplevelsen genom fokusera på det som skapar
på allvar – som första nordiska pro- störst värden.
Vismas nordiska modell är basegramvaruutvecklare – och det ledde
ganska snabbt vidare. Vid byggan- rad på en rad andra förhållanden i
det av koncernens nya huvudkon- vårt närings- och samhällsliv. Det är
tor har konceptet till exempel fått inte en tillfällighet att effektivitet är
styra mycket för att säkerställa ef- viktigt.
– Med en hög löne- och kostfektiva arbetslösningar och en god
miljö. Idén har på många sätt blivit nadsnivå i en alltmer globaliserad
viktig för oss själva i jakten på ökad värld måste vi i Norden konkurrera
effektivitet och välmåga, säger med leverantörer från andra länder
Aase Settevik, Vismas varumärkes- och kontinenter. Så ser verkligheten ut. Utan ökad effektivitet och
och kommunikationsdirektör.
Den nordiska positionen åter- goda arbetsprocesser blir det svårt
speglas i arbetet med att ge effek- för nordiska verksamheter att nå
framgång.
tiviteten ett tydligt innehåll.
– Valfriheten skiljer Visma från
alla andra genom att kunderna Automatiseringsvinster
själva bestämmer om de vill ha Som högste chef var Øystein Moan
programvaran hos sig själva eller själv inblandad i idéutvecklingen,
väljer att outsourca processerna. men i dag upplever kunderna i förDet gör Visma unikt. Även fortsatt sta hand fördelarna genom det ar-

Effektiviseringsvinster

bete som utförs av Vismas mer än
3 500 medarbetare i hela Norden
och Nordeuropa.
– Vi jobbar för att göra våra kunders arbetsprocesser så effektiva
som möjligt – med hög kvalitet
och pålitlighet. Dessa lösningar
och tjänster är samtidigt lika nödvändiga i såväl dåliga som goda tider. Faktiskt finns det ännu större
vinster att uppnå under tuffa tider,
då omställningsbenägenheten och
viljan att utnyttja effektiviseringsfördelarna är stor. Samtidigt är potentialen fortsatt stor för de flesta,
säger Øystein Moan.
För Visma handlar det inte bara
om framtida lösningar för ökad effektivitet och automatisering, utan
också om ett miljömässigt ansvar
med programvara och outsourcingtjänster som bidrar till att minska
produktionen och användandet av
fysiska varor. Detta återspeglas
också på många områden i Vismas
egen drift. Visma levererar – och
använder själv – flera lösningar
som är anpassade till framtidens
miljökrav och samtidigt effektiviserande, till exempel elektroniska dokumentflöden och automatiserade
inköpslösningar.
– Vi är – och ska vara – en nordisk partner för nordiska kunder.
Faktiskt finns det utrymme för
Visma att fördubbla sin omsättning
utan att gå in på nya marknader.
Det visar att effektiviserings- och
automatiseringspotentialen ännu
är stor här i Norden, säger Øystein
Moan.
Under det kommande året kommer Visma att lansera en rad nya
programvarulösningar som just nu
utvecklas. Det kommer att ske på
en rad olika områden – däribland
”On Premises” med installerad
programvara för professionella an-

vändare och ”On Demand” med
bland annat nätbaserade lösningar
för de större användargrupperna
samt i form av mobila applikationer.
– Med programvarulösningar
på plats säkerställes den ökade
effektiviteten för professionella
användare ute på företagen samtidigt som vi utvidgar med ännu fler
nätbaserade lösningar och mobila

applikationer för de många brukare
som använder programvaran mer
sporadiskt, På så sätt säkras enkla,
goda och effektiva lösningar för alla
– även i framtiden, avslutar Øystein
Moan.
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EXPANDERAR MED

effektiv butiksdat
Stora tidsbesparingar är en
av fördelarna med butiksdatalösningen från Visma,
menar Urban Andersson,
IT-chef på Jula Postorder.
– Den har absolut varit en
bidragande orsak till att vår
nordiska expansion gått
enligt planerna, menar han.
Text: Jacob Härnqvist. Foto: JULA.
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Att skapa effektiva och säkra
kassaflöden är en viktig utmaning för alla företag som verkar
i detaljhandeln. Extra stor är utmaningen när företaget består av
nästan 40 varuhus. I två länder
dessutom.
– Vi har just börjat expandera
kraftigt i Norge och har sju varuhus där. I Sverige har vi redan 30,
förklarar Urban.
Med så många varuhus är det
förstås affärskritiskt med ett effektivt affärssystem i kombination med ett lättanvänt butiksdatasystem, för att skapa och
upprätthålla snabba flöden i kassorna. Något som Jula Postorder
alltid prioriterat högt. För att hålla

sig i framkant gällande affärssystemet beslutade företaget under
2007 att övergå till Movex. Något
som i sin tur krävde ett nytt butiksdatasystem.
– Viktigt var förstås att lösningen hade en bra och stabil integration mot Movex, förklarar Urban.

Nordisk plattform blev
lösningen
Urban och hans medarbetare undersökte ett flertal lösningar från
en mängd potentiella leverantörer. Kriterierna var strikta.
– Förutom att systemet skulle
gå lätt att integrera med Movex
skulle det vara snabbanvänt och
lätt att lära sig. Efter att ha tit-

tat på ett antal olika system
bedömde vi att Visma motsvarade våra krav bäst. Det verkade
snabbt och smidigt att använda,
och dessutom var det byggt för
att kunna fungera på en nordisk
plattform, vilket var viktigt inför
vår fortsatta expansion i Norge.
Implementeringen genomfördes som planerat under hösten
2007 och gick bra menar Urban.
– Vi hade 18 varuhus då och
samtliga bytte från det gamla till
det nya systemet över en natt,
inklusive ny hårdvara. En sådan
manöver är ju alltid ett äventyr,
men tack vare god planering och
utbildning gick det smidigt. Möjligen kom något enstaka varuhus

Jula Postorder AB
•
•
•
•

Familjeägt företag med
huvudkontor i Skara.
Etablerades 1979.
37 butiker i Sverige
och Norge.
Omkring 1 100 anställda.

Utmaning

Att ersätta befintligt
butiksdatasystem i samband
med implementering av
nytt affärssystem.

Lösning

Implementering av
butiksdatalösning från Visma
under september 2007.

Resultat

Stora tids- och
kostnadsbesparingar via
snabbare kassaflöden och
kortare utbildningstider
för ny personal.

alösning
snabbt för alla att lära sig, vilket
innebär att utbildningstiden för ny
personal har gått ner. Där har vi
absolut sparat både tid och pengar. Samarbetet är effektivt också
Snabbare kassaflöden
eftersom Visma har en bra supSå här något år efter implemenportorganisation och utvecklingsteringen kan Urban konstatera att
avdelning med kunskap
Vismas
lösning
om landsspecifika krav
var rätt val för Jula
och sådant som skiljer
Postorder.
sig mellan Sverige och
–
Det
går
Norge. Det är en bra
snabbt och flyter
helhetslösning, helt enpå bra i kassorna,
kelt.
vilket är viktigt för
Något som naturligtoss. Tar det för
vis bådar gott för fortlång tid förlorar
satt nordisk expansion
vi både pengar
Urban Andersson är IT– och fler nöjda kunder
och kunder. Det
chef på Jula Postorder.
redan i kassan.
gick också väldigt

Visma i
CRM-samarbete
med SuperOffice
Visma har ingått ett samarbete med SuperOffice och inlemmar deras säljstödssystem i sin egen portfölj under namnet
Visma SuperOffice.
Text:Elisabeth Løvseth. Foto: Magnus Brøyn.

Visma satsar vidare på crm
(customer relationship management) och erbjuder de kunder
som kör Visma Business att integrera ekonomisystemet med
marknadens ledande säljstödssystem. Därmed kan ännu fler
Visma-kunder få hjälp med att
effektivisera processerna för försäljning och kunddialog.
– Våra kunder är mycket intresserade av kostnadskontroll och i
det sammanhanget spelar våra
ERP-lösningar en avgörande roll.
Med hjälp av goda och solida crmlösningar får företagen också bättre kontroll på försäljning och intäkter. Att jobba strukturerat med
kundrelationerna, själva grunden
för intäkterna, ger resultat på alla
fronter. Och genom att knyta samman ekonomisystemet med en
CRM-lösning, kan våra kunder automatisera vissa manuella rutiner

inom försäljning och ekonomi, säger Vismas koncernchef Øystein
Moan.
– Vår CRM-lösning är utvecklad
för att främja kundhanteringens
alla aspekter och stödja viktiga
affärsprocesser som marknadsföring, kundservice och användarstöd, säger Une Amundsen,
styrelseordförande i SuperOffice.
– Genom det nya avtalet med
SuperOffice satsar vi vidare på integrerade system, och kan erbjuda kunderna att utvidga sitt ekonomisystem med marknadsledaren
bland CRM-systemen, fortsätter
Øystein Moan.
Han menar att Visma SuperOffice har blivit en bra lösning som
kommer att göra det enklare för
företagen att skaffa sig lönsamma
kunder och behålla de kunder de
redan har.

igång någon timme efter de andra, men på det hela taget fungerade det utmärkt.

Une Amundsen, styrelseordförande i SuperOffice (t v) och Øystein Moan,
Vismas koncernchef.
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Bättre flyt med

BRANSCHSPECIFIKA
LÖSNINGAR
Helintegrerade och branschanpassade
standardlösningar ger kunderna bland vin- och
spritimportörer en effektiv och säker vardag
med bättre kontroll. Affärssystemet Visma
Business var ordet.
Text: Gunilla Jonsson.

privatimport,
Tomas Holm är vd och konsult på bolagsfakturering,
Westerling & Holm, WH, certifie- varuprover, glasåtervinning, intrasrad partner till Visma Business. Fö- tatrapportering, deklaration av vinretaget är inriktat på kunder inom och mustlager och folkhälsoinstitutvin- och spritimportörsbranschen. rapportering.
En gemensam nämnare för de
Både han och kompanjonen Nils
Westerling kan branschen och flesta vin- och spritimportörer är
Visma Business utan och innan ge- nyttjandet av tredjepartslogistik
nom sammanlagt tolv års bransch- som innebär att man lagt ut lagerhållning och distrierfarenhet.
bution.
– Med Visma Bu”Det ska inte
WH har utvecksiness kan vi erbjuda
standardisekunderna en jättebra
vara affärssyste- lat
rade EDI-lösningar
systemgrund
med
met som sätter
gentemot de fyra
helt integrerade mostörsta
tredjeduler för säljstöd, lodagordningen
partslogistikerna i
gistik och redovisning.
när man fattar
landet. IntegratioVin- och spritimnerna hanterar hela
portörsbranschen erdessa beslut.”
logistikkedjan, från
bjuder ett antal speciinköp till order, leella utmaningar som
Westerling & Holm brottats med verans och lagersaldon. Eftersom
genom åren och när Tomas Holm basen för kundernas lösningar –
redogör för de anpassningar man oavsett tredjepartslogistiker – är
Visma Business, kan kunderna erutvecklat haglar facktermerna tätt.
– Vi hanterar alla krav inom eko- bjudas en ovanlig frihet vad gäller
nomi och logistik skulle jag vilja val av logistikpartner utifrån rent
säga, bland annat alkoholskatt, strategiska behov.
– Det ska inte vara affärssystekvartspallarsbyggnationer, System-
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met som sätter dagordningen när
man fattar dessa beslut.

rar kända varumärken som Grant’s
och Tullamore samt Jägermeister,
som för övrigt är det varumärke
som vuxit starkast på senare tid
Vardagseffektivitet
Tomas Holm sammanfattar kund- och ligger på tio i topplistan över
nyttan i vardaglig effektivitet. All världens mest sålda spritdrycker.
Samarbetet med det som seinformation på ett ställe, enkelt
registerunderhåll, bättre besluts- dermera blev Westerling & Holm
underlag genom snabb tillgång till började för ett par år sedan, berättar ekonomichef
statistik och analys.
Åke Ingerhed på
Med ett knapptryck
”Varför lägga sex Berntson Brands.
är rapporteringar till
– Vi ville ha
olika
myndigheter
timmar på att
Visma. När Tomas
gjorda.
räkna ut sin alko- Holm och Nils
Westerling, som är
En av världens
holskatt när det
specialister på vinmest sålda
går att få ut på
och spritområdet,
Logistiktjänsterna
startade sitt företag
består bland annat några sekunder?”
ville vi implemenav övervakning av
tera Visma fortast
EDI-trafiken
mot
tredjepartslogistiker och kontroll möjligt. Vi startade med Visma
av lagerhändelser och -saldon. En Administration 1000 i väntan på
relativt ny tjänst som erbjuds är or- Visma Business som är igång sederläggning där pionjären är famil- dan mars.
Samtidigt bytte man logistikjeföretaget Berntson Brands, som
grundades 1956 då Bror-Eric Bernt- partner till Green Cargo.
– Vi var mycket nöjda med Wesson började sälja alkoholhaltiga
drycker. Berntson Brands importe- terling & Holms samlade uppdrag

Westerling & Holms fyra ben
Enterprise Business Solution
Verksamhetsanpassade stand-alone lösningar för medelstora
och stora kunder.

Jägermeister, ett
av världens mest
kända varumärken,
importeras av
Berntson Brands
som använder
sig av WH:s
branschlösning.
Foto: Berntson
Brands

Ekonomitjänster
Kundreskontra inklusive fakturering.
Leverantörsreskontra.
Löpande bokföring.
Månads- och årsbokslut.
Alkoholskatterapportering.
Övrig rapportering, exempelvis till folkhälsoinstitutet och SCB.
Löner.
Professional Business Solution
Standardsystem i WH:s driftsmiljö för små och medelstora
kunder.

– För oss är det viktigt med
ett affärssystem som kan
hänga med när vi växer
och våra processer och
rutiner förändras, säger
Peter Stern, PrimeWines
inköpschef och en av
företagets grundare.
Foto: PrimeWine

hos oss, EDI-transaktioner och övrig systemteknisk kompetens, och
därför la vi också orderläggningen
hos dem, säger Åke Ingerhed.
WH:s systerföretag Liquid Logistics erbjuder genom standardlösningen i Visma Business små
och medelstora importörer lageroch distributionstjänster via tredjepartslogistikern VSD. Liquid Logistics och WH finns i samma lokaler
på Drottninggatan i Stockholm och
de totalt åtta medarbetarna arbetar
över gränserna.
– I Liquid Logistics har vi lyckats
skapa en mycket kostnadseffektiv
lösning. Man behöver i princip bara
få in kund- och produktregistret för
att komma igång.

Effektivt och tillgängligt
Ett företag som garanterat inte
tillhör kategorin små eller medelstora importörer är PrimeWine, en
av Sveriges största vinimportörer
som haft en otrolig tillväxt de senaste åren. Företaget är utsett som
Gasellföretag av Dagens Industri,
är AAA-klassat och i år nominerat

till Ernst & Youngs utmärkelse Entrepreneur of the Year. Inköpschef
Peter Stern är en av grundarna.
– Systemet är väldigt bra och
ger oss verkligen det stöd i verksamheten som krävs. För oss är
det viktigt med ett affärssystem
som kan hänga med när vi växer
och våra processer och rutiner förändras. Det har fungerat jättebra
hittills och Westerling och Holm
är extremt effektiva och tillgängliga. För oss är det inte så lätt att
anställa personer som kan Visma
Business men Westerling & Holm
är mycket pedagogiska och duktiga
på att utbilda vår personal. Allt är
mycket lätt att förstå och vi får bra
support. Vi är väldigt nöjda.

Logistiktjänster
Övervakning EDI-trafik mot tredjepartslogistiker.
Övervakning lagersaldon och lagerhändelser.
Orderläggning.
Fakturering.

Systerföretaget Liquid Logistics baseras också på Visma
Business med en lösning liknande Professional med tillägget
att man ansvarar för lager och distribution.

Ett exempel ur den breda produktlinje som importeras av
PrimeWine, en av Sveriges största vinimportörer och även
de användare av branschanpassade Visma Business.
Foto: PrimeWine

Specifika förhållanden för vin- och
spritområdet
Tredjepartslogistik
Alkoholskatt
Systembolagsfakturering
Myndighetsrapportering
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Sedan ett drygt decennium har Mölndal
Energi använt Visma Collectors för sin
inkassohantering.
– Vi är väldigt nöjda med samarbetet.
Visma är lätta att jobba med och vi
sparar in flera tjänster om året, menar
Kirsti Liikanen, inkassohandläggare på
Mölndal Energi.
Text: Jacob Härnqvist.
Foto: Mölndal Energi.

Att ha en kundstock på 20 000
kunder ställer höga krav på effektiv
hantering av samtliga flöden i verksamheten, inte minst de rutiner
som krävs när kunder är sena med
betalningen. Något som Mölndal
Energi har löst på ett enkelt och effektivt sätt: genom att anlita Visma
Collectors.
– Det är ett väldigt smidigt samarbete. Visma sköter hela processen från den första påminnelsen
till att skicka ett eventuellt frånkopplingsbrev, i de fall vi måste
stänga av strömmen vid utebliven
fordran. Det här upplägget avlastar
oss samtidigt som vi får full insyn i
ärendet, menar Kirsti Liikanen.

Får svar direkt
Samarbetet bygger på enkelhet
och effektivitet. Så fort en betalning förfallit skickar Kirsti en fil till
Visma, som därmed tar över ärendet och bevakar det hela vägen

Effektiv hantering av

SENA
BETALNINGAR

tills fordran är erlagd. Mer än så
behöver inte göras på Mölndal Energi när det gäller att hantera uteblivna betalningar. För ett antal år
sedan såg det dock annorlunda ut.
– I början skickade vi själva ut
påminnelserna, och hade hand om
hela kravprocessen när det gällde
näringsidkare. Men sedan 2008
sköter Visma alltså även påminnelsehanteringen, och detta för både
privatkunder och företagskunder.
Att vi började anlita Visma även
för påminnelsedelen beror på att
vi märkte hur betalningsmoralen
plötsligt började sjunka omkring
årsskiftet 2007/2008. Vi hade helt
enkelt inte tid att sköta den biten
själva.
Allt som händer i kontakten
mellan Visma och kunden är noga
reglerat mellan fordringsägaren
och Visma. Något som förstås
kräver en noggrann dialog mellan
Visma och Mölndal Energi.

– Vi upplever Visma som mycket
lyhörda och serviceorienterade.
Har vi frågor får vi svar direkt och
inga frågor är dumma, skrattar Kirsti.

Smidigt med webbaserad lösning
En central del av samarbetet utförs via Vismas internetbaserade
system collectorsOnline™, som
ger Mölndal Energi direkt tillgång
till företagets reskontra och full
insyn i Vismas arbete. Det är här
Mölndal Energi inhämtar högaktuell information om betalningsflödet och sköter all kommunikation med Visma kring ärendena.
– Det fungerar väldigt bra. Det
är en trygghet för oss att veta
exakt status på varje inkassoärende. Det är också en trygghet
att vi alltid har en och samma
kontaktperson hos Visma som
kan historiken kring oss och vet

vilken hjälp vi behöver. Dessutom
stämmer vi av allting en gång per
år, och då finjusterar vi det som
behövs.
Att samarbetet flyter enkelt är
ett absolut krav eftersom ungefär
7 000 påminnelser skickas årligen, och ungefär en tredjedel av
dem måste bevakas hela vägen
till avstängning av strömmen. Att
sköta alla dessa ärenden på egen
hand hade inte varit någon bra idé
rent ekonomiskt, menar Kirsti.
– Vi hade helt enkelt tvingats
använda mer tid för att hinna
med. Dessutom hade vi behövt
fortbilda oss rent juridiskt. Vi är ju
inte insatta i den här typen av juridik, åtminstone inte på den nivån
som krävs för att ta ett ärende
hela vägen. Den biten har däremot Vismas jurister full koll på.
Så där gör vi också en stor besparing.

Koncernen Mölndal Energi
•
•
•

Består av Mölndal Energi AB och dess dotterbolag Mölndal Energi Nät AB.
Mölndal Energi AB erbjuder el, fjärrvärme
och entreprenadtjänster.
Huvudkontoret ligger i Åbro industriområde
i Mölndal, strax söder om Göteborg.

Utmaning

Att hantera uppemot 7 000 betalningsärenden årligen, med bibehållen effektivitet i kärnverksamheten.

Lösning

Utökat samarbete med Visma Collectors
under 2008.

Resultat

Kostnadsbesparingar eftersom Visma
Collectors sköter hela kedjan från första
påminnelse till slutförande av ärendet.

”Skorstensvy” över Riskulla
kraftvärmeverk som ägs och
drivs av Mölndal Energi.

18

VISMAgazine 2/09

Jonny Boström, ekonomichef på
Aberdeen Property Investors Sverige.

Aberdeen Property Investors
•
•

•
•

Internationell koncern inom fastighetskapitalförvaltning.
Förvaltar totalt 28 miljarder euro i europeiska fastighetsinvesteringar genom fonder och direktägda portföljer.
Aberdeen Property Investors Sverige är den svenska
delen av verksamheten och har ca 80 anställda.
Aberdeen Property Investors Sverige förvaltar ca 33
miljarder kronor i fastighetsinvesteringar.

EFFEKTIVA
FLÖDEN MED

MÅNGA FAKTUROR
Att hantera stora fakturamängder kan vara både tids- och
kostnadskrävande. Aberdeen Property Investors löste problemet
genom att anlita Visma.
Text: Jacob Härnqvist. Foto: Aberdeen Property Investors

Aberdeen Property Investors Sverige erbjuder fastighetsfonder och
förvaltningstjänster riktade till
institutionella investerare som
exempelvis
pensionsförvaltare
och stiftelser. Företaget har hand
om cirka 250 fastigheter som är
spridda över hela landet, och som
är förpackade i ungefär 100 aktiebolag. Ett upplägg som är gynnsamt skattetekniskt men som
självklart leder till ökade administrationskostnader.
– Vi säljer bland annat redovisningstjänster och för att vi ska
kunna erbjuda en vattentät lösning måste fakturorna som våra
kunder skickar vidare till oss vara
exakt rätt utformade. Bland annat
måste det stå exakt vilken fastighet fakturan handlar om, vilket
jobb som utförts och vad som har
åtgärdats i fastigheten. Vi måste
ha koll ner på minsta kvadratmeter för att momsen ska bli rätt i
vår rapportering till Skatteverket,
säger Jonny Boström, ekonomichef på Aberdeen Property Investors Sverige.
Och det rör sig inte om några
små fakturamängder. Uppemot

35 000 per år är normalt.
– Eftersom vi jobbar med kontor, bostäder och köpcentrum
handlar det dessutom om olika
sorters förvaltningstjänster.

Visma blev lösningen
Att ta hand om den här stora
mängden fakturor på egen hand
fungerade fram till hösten 2008.
– Då gjorde vi en kostnadsgenomgång för att se vad vi kunde
bli bättre på. Vi såg att det inte var
hållbart att vi stod och skannade in
alla de här fakturorna själva, för att
sedan ha fem personer som angav
vilka personer som skulle godkänna och attestera fakturorna och
dessutom ge förslag på kontering.
Så vi började se oss om efter en
ny lösning.
För Jonny Boström handlade
det inte bara om att effektivisera i
nutid, utan också om att vara framtidssäkrad.
– Vi ville ha flexibiliteten att fort
möta upp en ännu större fakturamängd i framtiden, och det var
inte realistiskt att göra det på egen
hand.
Jonny och hans medarbetare

började därför undersöka marknaden efter lämpliga system och leverantörer.
– Alla lösningar vi hittade initialt
skulle innebära att vi måste byta ut
alla våra befintliga system, vilket
helt enkelt kändes övermäktigt.
Läget förändrades när vi vände
oss till Visma, som förklarade att
de kunde göra hela jobbet i våra
befintliga system utan att vi behövde byta någonting. Ingen annan
kunde erbjuda det upplägget, så vi
valde dem.

Ingen utbildning behövdes
I dag är det alltså Visma som skannar alla fakturor från Aberdeens
kunder. Det är också Visma som
gör förberedelserna av fakturorna
genom att ange vilka personer
som ska godkänna och attestera
fakturorna. Vismas personal ger
även förslag på kontering. Allt sker
enligt instruktioner och mallar från
Aberdeen Property Investors. Avlastningen har gjort en stor skillnad, menar Jonny Boström.
– Min personal är väldigt glad
bara över att slippa stå och sprätta
alla dessa kuvert och sedan stå där
och skanna. Dessutom har jag kunnat dra ner min personal med tre
tjänster. I rena kronor är det ingen
enorm besparing, vinsten är snarare att vi har skaffat oss flexibilitet

och kan öka antalet fakturor utan
att det kostar så mycket mer. Vi
behöver ju inte anställa folk för att
klara det.
Någon utbildning har heller inte
behövts. Däremot har man täta
kontakter med Visma för att säkerställa att samarbetet flyter smidigt.
– Vi har flera kontaktpersoner
och driftsmöte en gång i månaden.
Vi har också styrgruppsmöten för
att justera samarbetet och ta upp
frågor längs vägen.

Utmaning

Att hitta en säker och smidig
metod för hantering av stora
fakturamängder.

Lösning

Att anlita Visma för elektronisk fakturahantering och administration inkluderat skanning, kontering och betalning.

Resultat

Tids- och kostnadsbesparingar i dagsläget samt möjlighet
att ta emot större fakturamängder utan att behöva anställda mer personal.
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Allkärrsplan
Utveckling AB
Byggkonsortium som ägs
av Orkla Eiendom AS, Oslo
Näringseiendom AS, Utstillingsplassen Eiendom AS
Foto: IstockPhoto

och Nynäshamns kommun.

Bra grund lika viktig för

redovisning som husbygge
När tre norska företag bildade Allkärrsplan Utveckling i
Nynäshamn behövdes en svensk redovisningskonsult.
– Vi valde Visma eftersom de verkade mest
professionella, säger Marianne Folkvard, ekonomichef
på Orkla Eiendom AS.
Text: Jacob Härnqvist.

På Allkärrsplan i Nynäshamn kom- Visma blev lösningen
mer stora förändringar att ske de Marianne och hennes kolleger
närmsta åren. Ett köpcenter kom- undersökte marknaden och kom
mer att byggas, liksom bostäder fram till att Visma skulle vara den
och ett antal parkeringsplatser. bästa samarbetspartnern. Den
Bakom projekten står konsortiet slutsatsen berodde på en mängd
Allkärrsplan Utveckling AB, som olika faktorer.
ägs av Orkla Eiendom AS, Oslo
– Vi undersökte tre företag, och
Näringseiendom AS, Utstillings- Visma gav helt enkelt det mest
plassen Eiendom AS samt Nynäs- professionella intrycket. Vi blev
hamns kommun.
väl mottagna och
– Vi gick ihop och
pratade samma
Marianne Folkvard är
startade Allkärrsplan
språk. Och kanekonomichef på Orkla
Utveckling för ett
ske viktigast, de
Eiendom AS. Foto: Orcla
år sedan. Eftersom
verkade ha bäst
inget av de norska
förståelse för vår
företagen har erfasituation och våra
renhet av svenska
behov. Det var ju
skatteregler
och
en rätt speciell
bokföringsregler besituation: företahövde vi en svensk
get Allkärrsplan
konsult för de tjänsvar en nystartad
terna, någon som
verksamhet med
kunde sköta hela
många ägare, vabokföringen
och
rav ingen kunde
skicka rapporter till
svensk
bokföoss, förklarar Mariringslagstiftning.
anne Folkvard.
Så det krävdes
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någon som hade bra koll på det.
Att Visma gav ett bra intryck
och verkade ha rätt kompetens
var dock inte den enda faktorn.
Det fanns tidigare erfarenheter av
företaget som spelade in, menar
Marianne Folkv ard.
– Ja, Utstillingsplassen Eiendom AS hade sedan tidigare ett
väl etablerat samarbete med Visma, och det fungerade bra. Det
var förstås en extra trygghet.

Sköter myndighetskontakter
Även om Allkärrsplan Utveckling
AB fortfarande är i startskedet
och alla projekt ännu på ritbordet,
är samarbetet med Visma i full
gång.
– De tar hand om hela bokföringen och skickar månadsrapporter till oss för resultat och balans.
De har hand om allt pappersarbete och sköter också alla kontakter med myndigheterna i Sverige. Vi vet ju inte alltid vad som
gäller och vilka myndigheter som
måste kontaktas, så det är en bra
avlastning. Särskilt när det gäller
fastigheter finns en komplicerad
momsproblematik som Visma
hjälper oss med. Det är skönt att
ha den kompetensen som stöd.
Samarbetet är upplagt på ett
enkelt och smidigt sätt: de norska
ägarna har ett svenskt företagskonto på plats i Sverige. Därifrån

sköts alla utbetalningar till företagets svenska leverantörer.
– Ja, våra underlag går direkt
till Sverige, och sedan skickar
Visma en lista på de fakturor som
ska betalas. Vi attesterar och godkänner, och sedan tar Visma hand
om resten.
Rent bokföringstekniskt är
alltså allt klart för byggstart. När
spaden sätts i marken är dock
inte riktigt klart än.
– Vi ska ha allt klart med finansiering och hyresgäster först, förklarar Marianne.
Och det är förstås sant. Ett bra
byggprojekt kräver en god grund
att stå på.

Utmaning

Att hitta en säker och smidig
samarbetspartner för löpande
bokföring och rapportering.

Lösning

Att anlita Visma Services i
Sverige.

Resultat

Avlastning gällande såväl daglig bokföring och rapportering
som gällande kontakten med
svenska myndigheter.

Effektivare med

bolagiserad upphandling

Göteborg stad räknar
med att spara 100 miljoner per år genom att använda Visma Proceedos
on-demand lösning.
Vinsten ligger i att det är
enkelt att hitta rätt vara,
säger Göran Brunberg,
chef för Upphandlingsbolaget.
Foto: IstockPhoto

Text: Carina Haglind Ahnstedt.

Göteborg är en av landets största
kommuner med 45 000 anställda. Varje år beställer dessa varor
och tjänster för närmare tre miljarder kronor.
– Vi ville att det skulle bli enklare att handla rätt produkt, säger
Göran Brunberg som berättar
att det tidigare har varit svårt att
hitta bland de 1 500 upphandlade
ramavtalen.
Det finns limstift som kostar
33 öre och limstift som kostar 23
kronor, exemplifierar han. Många
felköp har gjorts av ren okunskap. Numera är alla varor där vi
har fått specialpris tydligt markerade med tummen upp.
Sedan ett år tillbaka använder
Upphandlingsbolaget Visma Proceedos on demand-lösning under
det egna namnet Winst webbaserat inköpsstöd. Här finns samtliga ramavtal och de har påbörjat
arbetet med att lägga in olika
produkter sorterade i kataloger.

Detta görs i samarbete med leverantörerna som får chans att presentera sig själva och att också
lägga in produktblad och information om vad de kan erbjuda.
– Vi växer successivt in i systemet, konstaterar Göran Brunberg. Vårt mål är att inom tre
år ha alla avtal beställningsbara
samt att ha lagt in sökord på varor och tjänster så att de blir enkla att hitta och jämföra.

80 procent är tjänster
I dagsläget finns de största och
mest frekventa leverantörerna
inlagda, samt av konkurrensskäl,
de som erbjuder liknande varor.
Helen Arneving som jobbar med
implementeringen av systemet
ger rådet att välja ut olika områden inom skiftande verksamheter så att alla personalgrupper
kan hitta något som de behöver.
Oavsett om man arbetar inom
vård, vaktmästeri, städ eller

Upphandlingsbolaget Göteborg
•
•

Grundades 1994.
25 medarbetare.

Idén är att för Göteborgs stads räkning göra effektiva
upphandlingar och därigenom:
•
•
•

Sänka administrativa kostnader.
Säkerställa kvalitets- och miljökrav.
Öka kunskapen om upphandlingar och inköp.

idrott, ska man ha en anledning
att använda Winst, då blir alla
engagerade och delaktiga, säger
hon.
Drygt 80 procent av alla ramavtal avser tjänster. Men att produktifiera dem är inte svårare än
något annat, menar Helen Arneving. I stället handlar det om att
redan vid upphandlingen tänka
användarperspektiv och order, så
att avtalet kan presenteras på ett
tydligt sätt i Winst.
– Om man som socialsekreterare söker ett boende för missbrukare, ska det enkelt gå att
söka på exempelvis tolvstegsmetoden, förklarar hon.
– När vi har gjort en bra upphandling är det vår uppgift att också
marknadsföra leverantören på ett
bra sätt, förtydligar Göran Brunberg.
Just nu håller de på att utbilda
personer ute på de olika förvaltningarna, som i sin tur utbildar vidare ut
i organisationen. Den återkoppling
de har fått hittills är endast positiv.
– Enkelt, användarvänligt, bra
med bilder att titta på, läser Göran Brunberg ur utvärderingarna.
Systemet är över förväntan och
oerhört mer pedagogiskt än det vi
har haft tidigare, konstaterar han.
Inom kommunen finns det 40 000
potentiella användare varav ungefär
5 000 av dessa kommer att göra
egna beställningar.
Målet är att ha ett system där
hela flödet från beställning till betal-

ning finns med i samma system.
Just nu hanteras e-fakturorna separat, men på sikt vill de helst sluta att
hantera fakturor helt.
– I stället vill vi kunna betala redan vid orderbekräftelsen, det vill
säga det som verkligen levereras.
– En annan idé är att utveckla ehandeln genom att kunna beställa
direkt från mobilen, visionerar Göran Brunberg, som har många idéer
och tillägger:
– Det gäller att Visma Proceedo
hänger med!

Utmaning

En modern On Demand-lösning som kunde hantera alla
1 500 ramavtal.

Lösning

Implementerade Visma Proceedo Inköpslösning inklusive avtalsfunktionalitet under
det egna namnet Winst med
start hösten 2008.

Resultat

Räknar med att kunna spara
runt 100 miljoner kronor om
året, bara genom ett tydligt
system där beställarna enkelt
kan hitta den mest förmånliga
varan eller tjänsten. Nöjda beställare och leverantörer som
upplever exponeringen i systemet som positivt.
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pristagare

Gotländsk
knäckebrödsbagare

vann trendpris
Hon startade sitt företag i somras, nu har hon
utsetts till årets trendskapande nyföretagare. Ise
Ljungqvist från Hejde på Gotland tog emot utmärkelsen på den årliga Trendgalan på Vasateatern i Stockholm på tisdagskvällen.  

Strömstad
och Åre

Rolf Dahlberg delar ut prischeckarna till näringslivschefen
Jan Andersson från Åre samt till
och näringslivsutvecklaren LarsErik Antonsson från Strömstad.
Foto: Nyföretagarcentrum.

I mer än tio år har de följts åt som goda ambassadörer för fler nya företag. I höstas kröntes de
båda kommunernas arbete med att de fick dela på
priset ”Årets nyföretagarkommun 2009”.  
I stället för att som tidigare
år nominera nio kommuner i lika
många kategorier valde juryn i
år att bara fokusera på Strömstad och Åre. Enligt juryns bedömning var de ensamma om
att ha stått emot den negativa
utvecklingen för nyföretagandet i landet under mätperioden
(1 januari 2008-30 juni 2009).

I sina motiveringar skriver juryn så här om Strömstad
respektive Åre:  
Med en framgångsrik omställning från tillverkning till
tjänsteproduktion framstår Strömstad som ett gott föredöme
för andra kommuner som ställs inför liknande utmaningar.
Genom att aktivt bidra till att många parter involveras har
man skapat ett stimulerande och kreativt näringslivsklimat.  
Med en aktiv näringspolitik har Åre bidragit till att skapa
förutsättningar för en expanderande turistindustri, där många
små företag är tydliga tillväxtdrivande faktorer. Kommunens
mål att bli Europas mest attraktiva alpina åretruntdestination
är därmed väl utstakat.  
Prispengarna ska enligt instiftarnas regler användas för att
uppmuntra initiativ och aktiviteter som gynnar nyföretagandet
på de vinnande orterna.  Priset
”Årets nyföretagarkommun” är
instiftat av Visma Spcs och stif-
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som gått sedan det jubilerande,
småländska programvaruföretaget grundades. Så här löd juryns motivering:

kommunalrådet Ronnie Brorsson

årets nyföretagarkommuner

På mässan Eget Företag i
Stockholm den 15 oktober tog
näringslivschefen Jan Andersson från Åre samt kommunalrådet Ronnie Brorsson och
näringslivsutvecklaren
LarsErik Antonsson från Strömstad
emot prischeckarna på vardera
50 000 kronor av Visma Spcs vd
Rolf Dahlberg.  

Priset, som delades ut av Visma Spcs, består av ett ekonomiskt bidrag på 25 000 kronor
till hennes företag. Det motsvarar en tusenlapp för varje år

telsen Jobs and Society, som
står bakom Nyföretagarcentrum.
I år delades priset ut för femte gången. Strängnäs, Helsingborg, Gnosjö och Norrtälje är de
tidigare vinnarna.

Med en målmedveten satsning har Ise Ljungqvist
visat att det är fullt möjligt att omsätta egna idéer,
erfarenheter och kunskaper i företagande. På mindre
än ett halvår har hon både startat sin verksamhet och
etablerat en stabil närmarknad för sina produkter. Med
sitt entreprenörskap har Ise skapat sysselsättning och
inkomster åt sig själv samtidigt som hon visar att det
i grunden är lätt att starta och kul att driva företag.

Startade i somras

Ändrad attityd till företagande

Ise Ljungqvist startade sitt bageri i
somras och redan säljs hennes närproducerade knäckebröd i tio gotländska mat- och delikatessbutiker.  
– Fördelen med att driva eget är
att jag kan anpassa verksamheten
helt efter mina egna behov. Dessutom gillar jag ansvaret gentemot
kunderna, som följer av att det
faktiskt är mina egna produkter jag
säljer, säger Ise.  
Prispengarna ska hon satsa i utvecklingen av en förpackning som
ska klara längre transporter. Ett av
hennes mål är nämligen att utvidga
marknaden.
  

Vismas trendpris instiftades för
att rikta uppmärksamhet på det
faktum att det aldrig tidigare funnits ett så stort intresse som nu
för att starta eget.  
– Det är i de små företagen
som tillväxten och de nya arbetstillfällena kommer att skapas, säger Rolf Dahlberg, vd i
Visma Spcs och prisutdelare på
galan. Med det här priset vill vi
uppmärksamma de förändringar
i attityder till att driva eget som
finns i samhället.

Ise Ljungqvist, i mitten, och hennes företag Hejde Forse Knäcke på Gotland utsågs Årets
trendskapande nyföretagare och fick ta emot 25.000 kronor av Visma Spcs vd Rolf Dahlberg. Till vänster Trendgalans konferencier Maria Forssén. Foto: Gunilla Jaltsén

i korthet
Miljö och miljarder att
spara med e-faktura

– Alla investeringar i grön IT är lönsamma, säger Rolf Dahlberg, vd
på Visma Spcs i en intervju i tidningen Gröna Affärer. Elektronisk
fakturering ger stora besparingar
både för miljön och för företagen.  Förutsättningarna för detta
teknikskifte har aldrig varit bättre
än nu. Sedan mer än ett år ska alla
myndigheter kunna hantera e-fakturor och en standard, Svefaktura,
är också etablerad.  

Effektivitet och besparingar
Visma har varit med och utvecklat
Svefaktura. Enkelhet har varit
en ledstjärna både i utformningen av standarden och av

e-funktionerna i de egna programmen.  
– Med vårt stora kundunderlag
finns enorma möjligheter till effektivisering och besparingar
för landets småföretagare – både i deras
ömsesidiga affärsrelationer och i deras kontakter med myndigheter och för den delen
också storföretag, säger Rolf Dahlberg.  
En undersökning som Visma
gjort visar att sju av tio småföretagare anser att fler elektroniska
tjänster skulle förenkla deras vardag. Företaget har drygt hälften av
målgruppen som kunder.
– Med tanke på att hälften av
landets 400 000 aktiva företagare
med 0 till 20 anställda varje år
skickar fler än 500 fakturor, myndighetsrapporter med mera i kuvert kan många av dessa brev nu
bli elektroniska, säger Rolf Dahlberg.
Visma eFaktura är en del av ett
standardsystem för elektronisk dokumenthantering (EDI), som finns i
flera ekonomiprogram från Visma.
Foto: IstockPhoto

Om Sveriges företag bara
skickade hälften av sina 1,4
miljarder fakturor elektroniskt
i stället för på papper skulle koldioxidutsläppen minska med 20 000 ton.
Det motsvarar utsläppen från 8 500
flygresor fram och
tillbaka
mellan
Sverige och Thailand.

Ökar fokus på
kundupplevelse i butik
Visma och Information Factory (IF) har slutit ett samarbetsavtal
som innebär att IF upplåter försäljningsrätten till Visma i Norden för sina applikationer inom kundlojalitet, kundrelationer och
upplevelse i butik.  Flertalet av produkterna kommer att vara
starkt knutna och integrerade till Vismas övriga lösningar för detaljhandeln och bidrar till ökat fokus och spjutspetskompetens
inom området Customer Experience.
– Information Factory har liksom Visma innovativa lösningar för detaljhandeln. Med hjälp av hög teknisk kompetens i kombination med
idérikedom och ett öppet sinne för nya, alternativa lösningar ser vi att
IF är ett utmärkt komplement till vår organisation säger Peter Fischer,
ansvarig för Retaildivisionen inom Visma.  
– Samarbetet med Visma betyder att IF snabbare och med större
trovärdighet kan nå den nordiska detaljhandelsmarknaden. Avtalet
med Visma innebär också ett komplement till IF:s tjänsteportfölj som
möjliggör större affärer där kunder efterfrågar en totalleverantör säger
Björn Bylund, VD för Information Factory.  
Information Factory utvecklar kundrelationer och är ledande inom
applikationer för publikt användande i butiksmiljö. Mest känt är självskanningssystemet Shop.N.Drop samt multimediakioskslösningar
och e-handelssystem för butiker och detaljhandelskedjor.

Ledarna sparar pengar
med nytt ekonomisystem
När Ledarna, Sveriges chefsorganisation, beslutade sig för att
satsa på ett nytt ekonomisystem föll valet på Vismas ekonomisystem Visma Control. Nu är Vismas lösning i drift och är ännu
bättre än Ledarna först vågade hoppas på.  
Valet att satsa på ett helt nytt ekonomisystem innebar att Ledarna
kunde ta ett mer samlat grepp
om ekonomi, rapportering, budgetarbete och verksamhetsstyrning. I stället för att som tidigare
koppla ihop ett antal olika system
tar man nu ett större helhetsgrepp med hjälp av ekonomisystemet Visma Control och Visma
Menu. Sju ekonomer använder
systemet dagligen.  
– Lösningen fungerar jättebra, är
lättarbetad och överträffar våra
förväntningar.
Igångsättandet
var både snabbt och enkelt och
vi är alla lättade över att ha satsat på ett system som
skapar stort värde för
oss. Med effektivare
arbetsrutiner
kommer vi dessutom
att sänka våra kostnader, säger Gerda
Johansson, redovisningsekonom på Ledarna.  
Ledarna valde bland
ett par olika leverantörer inför beslutet
att satsa på Visma.
Rekommendationer och tidigare
personliga erfarenheter från Visma Spcs
bidrog till att Visma Soft-

ware fick förtroendet att leverera
det nya ekonomisystemet.  
– Ledarna är ett fint exempel på
när Vismas lösningar skapar värden för användarna och deras
kunder. Vi är också glada över att
användarnas goda erfarenheter
från Visma Spcs gör att de tar steget vidare inom Visma när behoven växer, säger Björn Mattsson
på Visma Software.  
Ledarna är Sveriges chefsorganisation, chefernas egen yrkesorganisation, med fler än 77 000
medlemmar. Ledarna har 115 anställda.

Foto: Torbjörn Lagerwall

Växte sig genom krisen
Visma har klarat sig bra under det senaste årets finanskris. Det tredje
kvartalet 2009 blev en ny stark period för koncernen med den bästa
vinsten någonsin.  
Både omsättning och vinst förbättrades jämfört med samma period förra året, vilket indikerar att efterfrågan på Vismas produkter och
tjänster ökar. Vinsten (EBITDA) blev 177,5 miljoner norska kronor jämfört med 135,7 miljoner det tredje kvartalet förra året.  
Vismakoncernens omsättning ökade till 749,9 miljoner norska kronor tredje kvartalet 2009 jämfört med 675,5 miljoner samma kvartal i
fjol. Sammantaget ger dessa siffror en omsättningstillväxt på 11 procent och en vinstökning på drygt 30 procent.  
Vismas samtliga ekonomiska rapporter med kommentarer från
ledningen finns på www.visma.com.
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Visma jobbar för att förenkla och effektivisera allting som
har med ekonomi att göra. Vi hjälper redan vartannat svenskt
företag; sammantaget rör det sig om runt 200 000 företag av
olika storlek och i vitt skilda branscher. Till vår hjälp har vi ett
brett spektrum av egenutvecklade programvaror och tjänster
som passar alla typer av verksamheter.
Vismakoncernen har 3 500 anställda vid 85 kontor i de fyra
nordiska länderna. Omsättningen 2008 var drygt 3,5 miljarder
svenska kronor.
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