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-Vi erbjuder en färdig augmented realitylös-
ning som bygger på Microsoft  Hololens, där 
man kan gå runt och se olika komponenter 
eller sensorer som hologram, en så kallad 
SaaS (soft ware as a service)-lösning, förkla-
rar företagets VD Peter Andersson. 

Genom modellen syns tydligt var en sär-
skild kaff emaskin, skrivare eller sensor fi nns, 
om en arbetsplats är ledig eller om belysning 
är på eller av. Det går även att se en kaff e-
maskins förbrukning, fastighetens energiför-
brukning och koldioxidhalter. 

Många fastigheter nyttjas inte på ett opti-
malt sätt men att få tillgång till rätt data och 
nödvändiga samband kan vara svårt. I Pytha-
goras geomodell fi nns möjligheten att analy-
sera energiförbrukning, att se hur stor del av 
en fastighets arbetsplatsyta som faktiskt nytt-
jas och att analysera luft fuktighet, temperatur 
och städbehov. 

-Eft ersom data genereras kontinuerligt 
över tid får våra kunder möjligheten att se 
samband som de kan fatta strategiskt vikti-
ga beslut på, fortsätter Peter Andersson. Led-
ningsgrupper kan optimera sin verksam-
het genom att se trender och göra analyser 
i form av olika data, vilket ger möjlighet till 

enorma besparingar, såväl area-mässigt som 
resursmässigt. Åtgärderna har både en stor 
miljöpåverkan och såklart stora ekonomiska 
incitament. 

Med hjälp av ett webservices API (appli-
cation protocol interface) kan geomodellen 
kopplas till vilken IoT-del som helst. 

-Idag fi nns det många applikationer som 
inte går att koppla ihop med andra. Men vi 
är helt öppna och vi förordar att andra också 
skall vara det. Vi har en plattform som andra 

system kan använda för att visa upp sin infor-
mation grafi skt. Vi har ett öppet system som 
alltid arbetar mot gällande standarder och 
det är något vi även kommer arbeta för fram-
gent, avslutar Peter Andersson. 

Email: info@pythagoras.se
Websida: www.pythagoras.se

FÖRETAGSPRESENTATION

GEOMODELL 
TAR FASTIGHETSOPTIMERING 

TILL NYA HÖJDER
I företaget Pythagoras 

Geomodell kan de 
som arbetar med 

smartbuildings digitalisera 
sig och visa upp de 

sensorer som hör till 
konceptet. Geomodellen 
presenterar en byggnad 
tredimensionellt i mobila 

applikationer eller på 
webben och i den kan 

sedan en smartbuildings 
sensorer enkelt och 
grafi skt kartläggas.

Text: Redaktionen

Sverige har som mål att blir bäst i 
världen på att använda digitalise-
ringens möjligheter. En viktig pus-

selbit för att lyckas med det, är att vi 
även blir världsledande på att dra nyt-

ta av möjligheterna med IoT, Internet of 
Things eller sakernas internet. Redan i dag lever vi i ett 
samhälle där fler och fler saker, såväl som människor, är 
uppkopplade och lämnar från sig information som kan 
samlas in, bearbetas och presenteras. 

IoT kommer spela en viktig roll i att lösa de stora och 
globala samhällsutmaningarna som vi står inför. Men 
i dag kan det ta upp till 10-15 år innan ny teknik kom-
mer till nytta i offentliga verksamheter. Syftet med IoT 
Sverige är därför att bidra till att IoT-baserade lösningar 
snabbare testas och implementeras i offentlig sektor. 
Vår mission är att skapa samhällsnyttig IoT som kan an-
vändas av många, och som skapar tillväxt.
Vi vill se fler exempel på där IoT bidrar till att lösa utma-
ningar inom t.ex. skola, vård och omsorg, transporter, 

idrott och fritid, miljö och fastighetsskötsel mm. Vi tror 
på att utgå från de offentliga verksamheternas egna be-
hov och tillsammans med andra aktörer, så som företag, 
medborgare och akademi, hitta lösningar som kan ska-
las både nationellt och internationellt.

IoT Sverige finansierar därför ett antal projekt runt om i 
Sverige som använder IoT-baserade lösningar för att för-
bättra och effektivisera offentliga verksamheter. Genom 
våra så kallade IoT-hubbar bygger vi upp kompetens och 
förståelse för hur offentlig sektor kan utnyttja möjlighe-
terna med IoT, såväl som tar fram konkreta lösningar på 
specifika utmaningar som andra kommuner kan lära av 
och själva implementera.

Tillsammans skapar vi samhällsnyttig IoT!

Jin Moen, programchef
jin@iotsverige.se, www.iotsverige.se

www.facebook.com/IoTSverige/

Vi måste bli världsledande på att dra nytta av IoT

JIN MOEN

16 302112
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Läs mer på

OM IOT SVERIGE

IoT Sverige är ett av 17 nationella strategiska inno-
vationsprogram finansierade av Vinnova, Energi-
myndigheten och Formas. Syftet med satsningen 
är att skapa förutsättningar för internationell 
konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar. 

IoT Sverige styrs av en styrelse som väljs bland 
programmets parter. Styrelsen har bland annat till 
uppgift att ta fram strategiska områden för finan-
siering av projekt. Det operativa arbetet leds av IoT 
Sveriges programkontor som är placerat vid Upp-
sala universitet.
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Företaget Digital Nordix, eller DNX, fung-
erar som ett mini-Telia som levererar ett 
radionät för “sakernas” kommunikation i 
Internet of Th ings (IoT). De samlar in data 
robust och säkert, för att den data som sam-
las in ska kunna analyseras och visualiseras. 
Förr användes koppartråd men nu fi nns tek-
nik som gör att uppkopplingen till enheter-
na kan bli väldigt, väldigt billig jämfört med 
tidigare. Tekniken som DNX använder fi nns 
i över 100 länder och för DNX är det viktigt 
att använda öppen standard, att inte låsa fast 
sina kunder. 

Företaget vet att ny teknik kan verka 
avskräckande på många organisationer som 
ännu inte fullt ut tagit steget in i digitalise-
ringen och för dem vill DNX göra det enkelt. 
Att det är först då de får prova-på som de kan 
förstå värdet i att investera i den här tekni-
ken, det är företagets VD Mats Pettersson 
övertygad om. 

– Det vi gör är inte för privatpersoner 
utan för företag som t.ex. har serviceuppdrag 
och som skall serva produkter eller liknande. 
Kommuner och landsting, vård och omsorg, 
äldreboenden, gatubelysning, avloppsvatten, 
trafi kstyrning, busshållplatser. Listan kan 
göras hur lång som helst. För användarna är 
vinsterna i att digitalisera sig fullt ut enorma, 
menar han.

Tillsammans med testbädden Urban ICT 
Arena i Kista vill Mats Pettersson och DNX 
locka fl er att lära sig om möjligheterna i den 
nya tekniken. Hit kan företag, forskare och 
off entliga aktörer komma för att lära sig 
vad tekniken möjliggör, hur den påverkar 
och vilka förändringar som krävs samt testa 
och utveckla ny teknik, nya tjänster och nya 
aff ärsmodeller tillsammans.

Den data som genereras i en uppkopplad stad 
skickas i en mängd olika nätverk och alla de fi nns 
samlade i testbäddens hårdvarulager. Datan han-
teras i en digital plattform, ett mjukvarulager, 
som även det fi nns på Urban ICT Arena. 

-Att infrastrukturen redan finns på plats 
innebär att du som kund inte behöver byg-
ga upp den utan kan komma till oss för att 
testa att utveckla dina idéer, säger Petra 
Dalunde, programchef på Urban ICT Are-
na. Men vi har också förstått att digitali-
seringen handlar  endast till 15% om själ-
va tekniken. Resten handlar om organisa-
tion och mindset, vilket är mycket svårare 
att komma åt. 

Stora företag måste hitta nya sätt att sam-
arbeta med små startups och lära sig nya sätt 
att tjäna sina pengar på. När utveckling krä-
ver samarbete, ser även förtjänsten annor-
lunda ut. Att utveckla den förståelsen är oer-
hört viktigt för ett företags eller organisations 
överlevnad. 

-Vi arbetar mycket med detta och även 
med hur vi ska säkerställa att digitalisering-
en verkligen skapar nya värden för människ-
or. Just nu funderar vi på att addera ett femte 
lager i testbädden med arbetsnamnet Enab-
ling Citizen-Layer, säger Petra Dalunde. 

Hon skulle även vilja se en exponentiell 
lär-kurva där vi i mycket snabbare takt för-
står vad IoT faktiskt kan göra för oss. Just nu 
går det väldigt långsamt. 

Det är även tydligt att dagens regelverk och 
lagstift ning inte är anpassad för alla de nya 
möjligheter som digitaliseringen erbjuder. 
Ansvariga myndigheter som utövar tillsyn 
och ger tillstånd  behöver kopplas samman 
med aktörer från näringslivet, akademin och 
andra off entliga aktörer för att tillsammans 
skapa utrymme för det nya utan att för den 
delen ge avkall på det som behöver skyddas. 
Urban ICT Arena arbetar aktivt inom olika 
strategiska områden med att driva även det 
arbetet framåt. 

- Ju snabbare vi tillsammans behärskar 
detta, desto snabbare kommer IoT att kun-
na  skapa nya värden för människor, avslutar 
Petra Dalunde.

FÖRETAGSPRESENTATION

NYA VÄRDEN I VÄRLDENS MEST 
UPPKOPPLADE MILJÖ

Internet-of-Things 
kan framstå som 

obegripligt, för svårt 
för att ta till sig. Att 

våga förändra sin 
organisation känns 

omöjligt, när tekniken 
inte går att förstå sig 

på. Men det fi nns 
en väg att gå, en 

plats där tekniken 
redan fi nns och 

organisationer kan få 
komma och prova-på. 

Utan att det för den 
delen kostar skjortan.

Joacim Damgard, 
VD på Microsoft Sverige

Text: Redaktionen

Ett av Microsofts främsta 
fokusområden är att samarbeta 
med kunder och partners att 
fullt ut kunna använda kraften i 
molntjänster och data för att skapa 
nya spännande IoT-lösningar för 
att framtidssäkra Sverige.

FAKTA

Digital Nordix
Digital Nordix AB (DNX) har sitt säte i 
Stockholm och teknikutveckling/drift i 
Luleå. DNX sköter drift och underhåll 
av kundernas LPWAN-nät över hela 
världen. DNX är medlem i LoRa-Allian-
ce och tillhandahåller kunder LoRa-nät 
för robusta och driftsäkra IoT-lösningar. 
DNX har ett starkt partnernätverk 
tillsammans med Microsoft och Micro-
softs partners för visualisering av 
data, affärsanalys och verksamhets-
optimering.
www.digitalnordix.com

Urban ICT Arena
Urban ICT Arena är en öppen testbädd 
och samverkansarena för den hållbara 
och uppkopplade staden, initierad av 
Stiftelsen Electrum i Kista. Den är för 
närvarande indelad i fyra olika lager 
– hårdvaru- och mjukvarulager samt 
tjänste- och affärsmodellslager – där 
projektägare och partners kan utveck-
la, testa och visa upp sina innovationer 
och lösningar som bidrar till den håll-
bara och uppkopplade staden.  
www.urbanictarena.se

IoT
IoT är ett samlingsbegrepp för den 
utveckling som innebär att maskiner, 
fordon, gods, hushållsapparater, klä-
der och andra saker samt varelser 
(inklusive människor), förses med små 
inbyggda sensorer och processorer. 
Detta medför att dessa enheter kan 
uppfatta sin omvärld, kommunicera 
med den och på så sätt skapa ett situa-
tionsanpassat beteende och medverka 
till att skapa smarta, attraktiva och 
hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

Källa: iotsverige.se
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– Vi jobbar med kunder som har mycket data 
och som får mycket data. Det är en utmaning 
att kunna ta in all data och att kunna se den 
samlad för att sedan kunna dra slutsatser, 
säger Jonas Bäckman, grundare och VD för 
Gemit Solutions. 

Inom processindustrin kan det hand-
la om att dels få information om den egna 
processen, dels ta hänsyn till annan data via 
en stor mängd olika mätpunkter. 

– Rör det sig till exempel vattenrening 
är det oerhört viktigt att veta att det vatten 
som lämnar vattenverket går att dricka, att 
ingen blir sjuk, samtidigt så måste man ta 
hänsyn till väderlek och nederbörd i pro-
cessen. Det kan vara 10 000 punkter som 
ska mätas en gång per sekund. Visualise-
ringen innebär att du snabbt kan ta upp 
data, titta på den och mixa den med data 
från andra källor. Det som tidigare gjordes 
mödosamt och ineff ektivt i andra program-
varor, gör vi direkt på skärmen eller mobi-
len i webbläsare, säger han.

Beräkningar görs direkt i applikationen. 
På så sätt behöver inte data skyffl  as mellan 
olika system.

– Du ser resultatet direkt och du kan enkelt 
ställa frågor och få svar. Det är också möjligt 
att ställa samma fråga för olika tidpunkter 
och på så sätt se långsiktiga trender. Insikter 
i processerna gör att man kan optimera dem. 
Det kan handla om eff ektiviserad energiför-
brukning, minskad förbrukning av råvaror 
eller kemikalier. Visualisering gör det myck-
et enklare att få nya insikter.

Verktyget bygger också på att man smi-
digt ska kunna dela resultaten.

– Eft ersom möjligheten att få svar oft a 
fi nns inom organisationen är det viktigt att 
kunna presentera dem på ett enkelt sätt. Oft a 
fi nns stora mängder data men dåligt med tid 
att nå de där sista insikterna, eft ersom tiden 
istället läggs ineff ektiva system som inte stöd-
jer organisationen. Tidsbrist leder därmed 
inte sällan till ofullständiga sammanställ-
ningar. Risken att fastna i "business as usual" 
ökar när verksamheten tror sig veta att det 
fungerar, vilket omintetgör möjligheten till 
eff ektivare processer, säger Jonas Bäckman.

FÖRETAGSPRESENTATION

MÖJLIGGÖR FÖR HANTERING 
AV STORA DATAMÄNGDER

Upptäck, visualisera, 
analysera och dela. Med 

de fyra ledorden som 
grund har Gemit byggt ett 

beslutstödsverktyg som 
gör det möjligt för företag 
att enklare hantera riktigt 

stora datamängder.

Text: Redaktionen

OM GEMIT SOLUTIONS

Idag använder omkring 15 000 kun-
der programvara som är utvecklad av 
Gemit Solutions. Bolaget har under 
de sista åren gått från att vara ett 
rent konsultbolag till ett produktbo-
lag med egenutvecklad programvara:

aCurve®
är ett webbaserat verktyg för att 
analysera processdata och analys-
data i ett system. I aCurve finns även 
en flexibel rapportmodul baserad på 
Microsoft Excel. 

EnvoMap®
är ett webbaserat verksamhetsstöd 
för VA-verk inom uppströmsområdet. 
Verksamhetsutövare i VA-verkets 
upptagningsområde registrerar själva 
sin kemikalieförbrukning via webben 
i databas, vilket är en mycket stor ef-
fektivitetsvinst. 
Till EnvoMap kan miljökontor logga 
in för att ta del av analysresultat, ke-
mikalieförbrukning och övriga data.

envoCAS®
är en webbapplikation för din dator, 
surfplatta eller telefon som snabbt 
plockar fram information om skad-
liga ämnen. När du matar in ett CAS-
nummer söker envoCAS igenom tio 
olika databaser och listor. Inom lop-
pet av en sekund får du den informa-
tion som finns där om ämnet.

Jonas Bäckman,
grundare och VD för Gemit Solutions

FOTO: MATTIAS HAMRÉN
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Testnät i Lund ska visa vägen
Traditionella nätverk är inte byggda för de 
låga datamängder som IoT-applikationer 
oft ast behöver.

– Det fi nns olika lösningar, alla har sina 
för- och nackdelar. Eft ersom vi är ett oberoen-
de konsultbolag så kan vi peka på det system 
som är bra för kunden, säger Patrik Olsson.

I samarbete med Kraft ringen i Lund är We 
en del av innovationsprojektet Future by Lund.

– Det byggs ett LoRa nät, ett pre-kommer-
siellt testnät som kan fungera som plattform för 
olika kunder. Där kan de dels utvärdera sina pro-
dukter och tjänster, dels olika IoT-teknologier.

Olika IoT-teknologier
En IoT-teknologi är just LoRa som är ett 
öppet gränssnitt för kommunikation mellan 
devices för IoT. 

En annan är Sigfox, som We Consulting 
också är partner till. De är båda LPWAN, 
Low Power Wide Area Network.

– Operatörerna lanserar även NB-IoT, 
(Narrow-Band Internet of Th ings) som en 
lösning för den växande IoT-marknaden, 
baserad på Mobilnätens infrastruktur. Precis 
som för övriga teknologier är grundtanken är 
att de ska skicka väldigt lite information väl-
digt sällan, säger Patrik Olsson. 

Bandbredd och energiförbrukning 
viktigt för IoT
Den stora skillnaden mellan dagens IoT och 
äldre lösningar, är att de nya teknologierna har 
en smal bandbredd, mycket låg elkonsumtion 
och alltigenom låga kostnader som följd. 

– Mobiltelefonen är uppkopplad mot 
nätet även om man inte använder dem. Tittar 
vi på IoT så är sensorerna "tysta" 99 procent 
av tiden, när den sedan behöver göra något 
som att skicka iväg data trådlöst så gäller det 
att spara på resurserna. Det är när data skick-

as som det drar batterikraft . Detta ger typiskt 
batteritider på upp till 10-15 år.

Säkerhet och tillgänglighet vid utbyggnad
En stor utmaning för branschen och våra 
kunder, är att upprätthålla säkerhet och till-
gänglighet när fl er och fl er aktörer bygger 
egna lokala nät, vilket ställer helt nya krav. 
Vi känner igen dessa krav från mobilnätens 
utbyggnad de senaste 25 åren och nu kom-
mer de tillbaka i IoT.

Inomhustäckning avgörande för 
funktionalitet
Ett annat område där connectivitet och upp-
koppling blir allt viktigare är inomhusmo-
biltäckning, som We Consulting också job-
bar med.

– Nya moderna fastigheter stänger ute 
99 procent av mobilsignalerna på grund av 
materialen som de byggs med. Då måste vi 
lösa detta på insidan av byggnaden, säger 
Patrik Olsson.

De har gjort en undersökning bland 7 
000 personer inom byggbranschen och ställt 
frågor kring operatörsneutral inomhustäck-
ning. 87 procent av de tillfrågade svarade att 
det tillför mycket stort värde om detta fi nns 
i fastigheten.

Planera för mobiltäckning i ritningsstadiet
– Tyvärr är det så att få av dagens byggprojekt 
tar hänsyn till inomhustäckningen. Istället 
blir det hyresgästernas bekymmer när de väl 
fl yttar in. Det hade blivit både billigare och 
enklare om man hade löst detta från början. 

Vi ser en trend inom fastighetsbranschen 
att fastighetsägarna börjar se möjligheter 
genom att erbjuda mer än väggar och tak. 
Man vill möta hyresgästens behov och för-
väntan på alla plan, inklusive de tekniska lös-
ningarna. 

Jämför man med el i en fastighet så för-
utsätter alla att det ska fi nnas fungerande 
el-uttag regelbundet placerade i fastighe-
ten, vilket också regleras genom standarder 
och regelverk. När det gäller mobiltäckning 
och IoT så fi nns det inga gemensamma reg-
ler eller standarder, därför krävs det speciell 
expertis, säger Patrik Olsson. 

Ny branschstandard för mobiltäckning
Mobiloperatörerna i Sverige har nu tagit fram 
en teknisk kravspecifi kation som alla aktörer 
måste följa. En sådan har länge funnits inter-
nationellt.

– Det är givetvis fullt möjligt att även i 
eft erhand bygga inomhustäckning. Oav-
sett vilket är det viktiga då att veta vad som 
behövs, vilka önskemål och krav som fi nns 
från fastighetsägare och hyresgäster. Dessa 
kan vi sedan kombinera med tekniska krav.

Det viktiga är att det blir en lösning som 
är rätt projekterad för de behov som fi nns. Så 
det blir en kostnadseff ektiv lösning. Det fi nns 
många olika sätt att utforma lösningar, så det 
är viktigt att göra rätt. 

Om nätet är felbyggt så har du ett kon-
tor där batterierna i mobiltelefonerna tar slut 
redan kl 11 på förmiddagen. Telefonen tving-
as arbeta mycket, vilket tar kraft . Ett bra och 
utbyggt nät tar bort det problemet, och inter-
agerar med näten på utsidan på ett väl fung-
erande sätt.

FÖRETAGSPRESENTATION

MED FOKUS 
PÅ UPPKOPPLINGEN

Internet of Things, IoT, 
öppnar för många nya 

möjligheter inom en rad 
områden. Men medan 

många ser möjligheterna 
är det kanske färre 

som tänker på själva 
uppkopplingen, eller 
connectiviteten, som 

krävs. Det menar
Patrik Olsson, 

aff ärsutvecklare inom 
fastighetskommunikation 

på We Consulting.

Text: Redaktionen

OM WE CONSULTING

We Consulting är konsultbolag med 
fokus på nätinfrastruktur. Bolaget, som 
grundades 2013, ägs av sina medarbetare 
och blev nu i våras utnämnda till en 
av Sveriges 25 bästa arbetsplatser av 
undersökningsföretaget Great Place 
To Work.
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Vi lever i ett uppkopplat samhälle. Företag 
som vill ansluta sin produkt till internet har 
många utmaningar, både tekniska och orga-
nisatoriska. 

– Vi jobbar med kunder som är inne på 
andra och tredje generationens IoT, medan 
andra är osäkra på var de ska börja, säger 
Peter Malmberg, VD och delägare på Endi-
an. Vi hjälper våra kunder på den resan.

Det är mycket hype kring IoT och det är lite 
fel ibland tycker man på Endian.

– Vi har jobbat med detta sedan 15 år till-
baka, långt innan det kallades IoT. I grund och 
botten är det en vidareutveckling av det som 
kallades IT. Det behöver inte vara så kompli-
cerat, även om möjligheterna är oändliga med 
dagens teknik, säger Peter Malmberg.

Endian hjälper kunder att bygga IoT-lösning-
ar på rätt sätt. Joakim Fernstad, systemarki-
tekt på Endian, håller ett seminarium på en 
konferens i slutet av april, FOSS North, Free 
And Open Source Soft ware.

– Där berättar jag om nio aspekter som 
man behöver ta in när man bygger en robust 
och skalbar moln-plattform för IoT. Endian 
erbjuder också en egen moln-plattform base-
rad på open source, kallad Endian SCORE.

En fördel med Endian är affärsmodellen. 
– Kunden får en färdig plattform att bygga 
applikationer på direkt, samtidigt som man 

får full kontroll över sin lösning och inte låser 
in sig.

Det som Endian är mest kända som experter 
inom inbyggda system och embedded Linux. 
Hårdvaran i systemet är fortfarande oft a den 
tongivande beståndsdelen i de lösningar som 
Endian levererar.

– På konferensen lanserar vi Endian 
ROOT, en gratistjänst som innebär att man 
får hjälp att lösa ett problem i sin Linux-platt-
form eller komma igång med ett nytt arbets-
sätt. Peter hoppas att alla ska våga ta steget att 
göra sina produkter ännu smartare.

Endian vill gärna få kontakt med nya kun-
der som vill bygga sin nästa produktgenera-
tion, om det handlar om elektronikutveckling, 

inbyggda system, eller molnarkitektur. Idag har 
man bland annat kunder som utvecklar digita-
la musikinstrument, självkörande bilar, indu-
striella styrsystem, och medicinsk apparatur. 

– Sedan arbetar vi också med egna pro-
duktidéer som vi hoppas tar fart under året.

Endian växer och är idag 15 mycket kun-
niga medarbetare. Joakim Fernstad tror att 
man har fördubblat styrkan inom ett par 
år. Man är bra på att behålla personal men 
den trånga sektorn är att hitta och locka nya 
talanger och experter. 

– Vi har mycket att erbjuda våra anställ-
da med en platt, prestigelös organisation med 
stark entreprenörsanda.

endian.se

FÖRETAGSPRESENTATION

KUNDERNA FÅR KOLL NÄR 
ENDIAN BYGGER IOT-LÖSNING

För de fl esta företag 
är digitalisering och 

Internet of Things 
(IoT) en stor möjlighet. 

Man ser potentialen 
men många har inte 

kommit längre än 
så. Endian hjälper 

företag att utveckla 
produkter och tjänster 
som drar nytta av den 
uppkopplade världen.

Text: Redaktionen

TÄNK OM DU KUNDE VETA 
VAD SOM HÄNDER  
I FRAMTIDEN
Vet du hur mycket du spenderar årligen 
på onödigt underhåll? 

Vad kostar ett avbrott? 

Med DocFactory IoT kan du avhjälpa 
problemen innan de inträffat. 

docfactory.com
IoT
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Bättre
inloggning

Tack alla kunder för visat förtroende och för valet av 

www.secmaker.com

Bra inloggning börjar med en kvalificerad 
identitet som inte kan kopieras, förvanskas 
eller hackas. Den ska tillåta inloggning mot 
alla olika system och gå att spärra vid förlust 
eller missbruk. Den ska inte bara fungera för 
inloggning till dator och kritiska system. Den 
måste också fungera för inloggning till moln-
baserade system och appar på läsplattor. 
Men det räcker inte. Inloggning måste också 
vara snabb och enkel att använda.
 
Efos är Ineras och Försäkringskassans nya 
gemensamma identifieringstjänst för offent-
liganställda. En gemensam plattform ska ge 
myndigheter, kommuner och landsting elek-
tronisk identifiering med högt ställda krav.
SecMaker har fått förtroendet att leverera 
programvara som ska förbättra och förenkla 

identifieringen. Vår leverans innefattar fyra 
väsentliga delar: (1) klientprogram för att 
läsa och hantera certifikat, (2) ett modernt 
gränssnitt för  administration av smartkort 
och certifikat, (3) en plattform för mobilt 
arbete, och (4) hjälpmedel som gör det lätt 
för applikationsleverantörer att lägga till 
stöd för smartkort och certifikat som inlogg-
ningsmetod.
 
Flera av de produkter som utgör SecMakers 
bidrag till Efos har redan en och en halv 
miljon användare i Norden.
 
Du är varmt välkommen till oss på Vitalis i 
Göteborg 24-26 april eller KommITS Digitali-
seringsdagar i Båstad 23-25 april för att se 
framstegen med egna ögon.
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Gammal teknik byttes ut till moderna dator-
baserade system för att kunna fj ärrstyra olika 
typer av anläggningar inom samhällets infra-
struktur. Uppdrag utfördes för trafi ktunnlar, 
för öppningsbara broar och spårvägen i Göte-
borg bland annat. Genom ett tidigt samarbe-
te med dåvarande Vägverket samt Göteborgs 
stad kunde Infracontrol modernisera en väl-
digt stor del av samhällets infrastruktur. 

Idag omsätter företaget 55 miljoner kro-
nor om året och har trettio anställda och 
företagets största kund är fortfarande Tra-
fi kverket. Men idag ligger fokus till stor del 
också på molntjänsten Infracontrol Online, 
en tjänst som hjälper kommuner i sitt drift - 

och underhållsarbete och i att förbättra sin 
service till invånare och företag. 

Molntjänsten samlar in information om 
sådant i samhällets infrastruktur som inte 
fungerar genom att invånare rapporterar 
via en app eller sin kommuns hemsida, eller 
genom att tekniska system automatiskt skickar 
information till molntjänsten. Den ser sedan 
till att rätt information når rätt person, oft a en 
entreprenör som arbetar åt kommunen. 

Samtidigt återrapporterar entreprenören 
sina åtgärder till tjänsten. Det ger kommu-
nen en möjlighet att i eft erhand analysera fel 
och åtgärder och skapar därmed en eff ektiv 

kvalitetssäkring. Eft ersom kommuner oft a 
lägger ut dessa uppdrag på externa leveran-
törer, kan de genom molntjänsten kontrol-
lera att uppdragen verkligen fullföljs. Lagas 
hålen i gatan i tid, fungerar belysningen som 
den ska eller har gruset eft er vintern verkli-
gen sopats upp?

-Idag har vi avtal med 140 kunder, de all-
ra fl esta är vanliga kommuner i Sverige men 
några fi nns även i Portugal och Spanien. 
Om inte den grundläggande infrastrukturen 
fungerar, då fungerar inte samhället. Det är 
den stora drivkraft en i vårt arbete, avslutar 
företagets VD och grundare Johan Höglund. 

FÖRETAGSPRESENTATION

SMART MOLNTJÄNST GER FULL 
KONTROLL PÅ SAMHÄLLETS 

INFRASTRUKTUR

Johan Höglund, 
VD och grundare

Då företaget Infracontrol AB grundades år 1993 var 
området infrastruktur och trafi k fortfarande förhållandevis 

outvecklat och baserat på ganska omoderna lösningar 
från 60- och 70-talet. Företagets grundidé var att använda 

sig av tekniska lösningar från automationsindustrin för 
att introducera dem inom infrastrukturområdet och inom 

endast några få år visade sig idén vara rätt.

Text: Redaktionen

Ekkono, som är sprunget ur sju års forskning 
vid Borås Högskola, är ett mjukvaruföretag 
som erbjuder maskininlärning för IoT, Inter-
net of Th ings. Maskininlärning, som är en 
kategori inom Artifi ciell Intelligens (AI), har 
tidigare krävt stora datacenter, men resultatet 
av forskningen är en liten programvara som 
kan köra på väldigt små datorplattformar. 
Därmed kan uppkopplade saker bli smarta.

Och det är många saker som kopplas upp 
under begreppet IoT. Det är smarta hem, 
klockor, och löparskor, men även maskiner, 
fordon, och vindkraft verk. Den snabba 
utvecklingen drivs av billigare processorer 
och sensorer. Industrin ligger i framkant med 
att använda detta för automation, distans-
övervakning, anpassat underhåll, eller så 
kallat prediktivt underhåll, och för att köra 
maskinerna optimalt.

Men denna data och funktionalitet gör 
även konsumentprodukter mer intuitiva och 
enkla att använda. ”Jag ser ingen anledning 
att jag ska programmera min hemelektronik. 
Den ska lära sig förutsättningarna i mitt hem, 
vad som fungerar optimalt för mig och min 
familj, och hur den kör så eff ektivt som möj-
ligt”, säger Jon. Denna kunskap är också ett 
kraft fullt verktyg för att skapa varumärkes-
lojalitet då kunden ska köpa en uppdaterad 
version av produkten, och kan fl ytta med sig 
tusentals timmar med kunskap om dess mil-
jö och preferenser. Det ger även anledning att 
köpa andra produkter och tjänster från sam-

ma leverantör eft ersom de föder varandra 
med kunskap som gör dem bättre.

Ekkono tog under förra året in kapital från 
aff ärsängeln Jane Walerud och Almi Invest. I 
dagsläget bygger bolaget en stark referens-
portfölj med svenska kunder. Ekkonos pro-
dukt funkar för att göra produkter i alla bran-
scher smarta, och intresset är särskilt stort 
inom processindustrin, fordonsindustrin, 
smarta hem och hemelektronik.

”IoT är en revolution. Allt kopplas upp, 
vilket öppnar helt nya aff ärsmöjlighet för alla 
typer av företag. Möjligheter som man tar 
genom att utvinna guld ur datan och göra 
smarta saker med, eller som öppnar för nya 
konkurrenter att komma in på din marknad. 
Ingen går oberörd genom detta skift e”, avslu-
tar Jon Lindén.

FÖRETAGSPRESENTATION

EKKONO SOLUTIONS 
FRÅN UPPKOPPLAT TILL SMART

”Jag ser två typer av 
företag – dom som förstår 

värdet av data, och dom 
som inte gör det”, säger 

Jon Lindén, VD och 
medgrundare till Ekkono 

Solutions. Och han borde 
veta eftersom Ekkono 

jobbar med fl era av 
Sveriges största och mest 

framstående produktbolag 
för att göra deras 

uppkopplade produkter 
och maskiner smarta.

Text: Redaktionen

EKKONO SOLUTIONS AB

Ekkono är ett mjukvaruföretag som 
erbjuder maskininlärning för IoT (In-
ternet of Things). Produkten är resul-
tatet av forskning vid Borås Högskola 
och gör uppkopplade saker smarta.

www.ekkono.ai

Jag ser två typer 
av företag – dom 
som förstår värdet 
av data, och dom 
som inte gör det
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FÖRETAGSPRESENTATION

– Med vår helt nya HTML-5-baserade klient 
kan man nu hantera komplexa processer och 
analysera hela bolaget med full mobilitet, 
säger Oskar Kristiansen, CEO BizView.

BizView tillhandahåller ledande system 
för budgethantering, prognos, rapportering 
och analys. Kunderna är allt från mindre 
fåmansföretag till stora multinationella bolag 
och lösningarna går enkelt att integrera med 
andra system och databaser.

– Som exempel: Electrolux är en av våra 
stora kunder. De har hela världen som sin 
spelplan och har således en mängd olika sys-
tem som används i en mängd olika länder. 
BizView kan kopplas till alla dessa och få 
dem att lira ihop. Dessutom har BizView en 
väldigt effektiv hantering av data validation, 
det vill säga att den data som hämtas in från 
externa system kvalitetssäkras och valideras.

Systemets fl exibla utformning gör att det går 
att skräddarsy en lösning utifrån bolagets 
specifi ka behov.

– Därmed får man precis som man vill 
ha det – samtidigt så går det långt mycket 
snabbare, eftersom vi kan hantera stora data-
mängder. Vi har arbetat mycket för att kun-
na hantera komplexa processer och på så 
sätt kan vi kapa tiden avsevärt och göra det 
möjligt för företagen att arbeta på ett mycket 
mer kostnadseffektivt sätt.

En annan framgångsfaktor är att BizView 

bygger på välkända spreadsheet-modeller, 
till exempel Excel, vilket gör att man som 
van Excel-användare enkelt kan hantera Biz-
View-systemet.

– Dessutom gör man en sömlös integration 
med Excel och man kan därmed importera all 

data från Excel – således märker man egentli-
gen ingen skillnad när man jobbar i BizView.

– Det går också utmärkt att utsmycka 
BizView utifrån bolagets egna färger, log-
gor och så vidare och på så sätt skapa en 
personlig vy av systemet. 

För närvarande håller BizView på att eta-
blera sig på många utländska marknader.

– Bland annat har vi projekt i Slovenien, 
Grekland, Hongkong och Sydafrika. Nyli-
gen valde den amerikanska reklambyrån 
160over90 att implementera BizView för 
att hantera rapportering och fi nansiell kon-
solidering. 

– Det visar på många sätt på hur vi kan 
utveckla applikationen med ganska små 
medel, jämfört med de stora aktörerna. Vi vis-
ar också på den innovationshöjd som faktiskt 
fi nns i Sverige – här fi nns en miljö med rik-
tigt bra förutsättningar för att bilda bolag för 
en global marknad, säger Oskar Kristiansen.

EFFEKTIVARE FÖRETAG 
MED BIZVIEW

CPM Systemet BizView 
har sedan starten 2001 

legat i framkant när 
det gäller innovativ 
IT-utveckling. Med 

nya BizView 8 
är systemet nu 

tillgänglig på alla 
plattformar och 

webbläsare.

Här finns en 
miljö med riktigt bra 
förutsättningar för att 
bilda bolag för en 
global marknad.

Oskar Kristiansen, CEO BizView

www.bizviewsystems.com

Vi träff ar Birgitta Bååth som grundade PP7 
Aff ärssystem i Stockholm 1990 men som 
tio år senare fl yttade verksamheten till Öre-
bro. Företagsnamnet står för ProjektPartner 
Sjutusan till System, och det är nog många av 
företagets kunder som kan skriva under på 
det epitetet. 

-Vi har specialiserat oss på att utveckla 
aff ärssystem anpassade för företag med pro-
jektintensiv verksamhet, till exempel bygg, 
entreprenad, och installationsföretag. Vårt 
egenutvecklade system, PP7 Pro med tillhö-
rande moduler, är det enda på marknaden 
som verkligen sätter projekt, tilläggsjobb och 
arbetsorder i fokus. I praktiken innebär det 
att användaren maximerar tiden för aff ärer 
och minimerar tiden för administration, för-
klarar Birgitta Bååth.

Alla nödvändiga funktioner
PP7 hanterar allt som rör ett projektföretag, 
såsom off erter, projekt, arbetsorder, plane-
ring, inköp, tidsrapportering och reseräk-
ning, dokumenthantering, kundreskontra 
med e-fakturering, samt leveranskontra med 
automatisk inläsning och ett komplett redo-
visningssystem, samt budget/prognos-sys-
tem. PP7 kan användas i Windows, på web-
ben, på mobilen eller via molnet. 

- Ambitionen har alltid varit att samla alla nöd-
vändiga funktioner i ett och samma system. 
Våra kunder erhåller inget mindre än ett full-

ändat projekt, arbetsorder och ekonomisystem 
med allt de behöver för ekonomiadministra-
tion & projektstrykning. med alla funktioner 
i et och samma system hanteras rätt uppgift er, 
samtidigt som arbetet blir både enklare och mer 
överskådligt, framhåller Birgitta Bååth. 

Helhetskoncept
PP7 Aff ärssystem AB utgår från Örebro där 
man jobbar med både utveckling, test och 
support. man attraherar kunder över hela 

Sverige men även utomlands. De uppskattar 
att företaget står för ett helhetskoncept, vil-
ket innefattar allt ifrån analys, implemente-
ring, service och support till utbildning och 
utvecklingsinsatser. 

- Vår ambition är att våra anpassade sys-
temlösningar ska stärka våra kunders kon-
kurrenskraft . Det blir ordning och reda i 
deras projekt, vilket också borgar för att verk-
samheten växer och blir mer lönsam, avslutar 
Birgitta Bååth.

FÖRETAGSPRESENTATION

KOMPLETT AFFÄRSSYSTEM FÖR 
PROJEKTINTENSIVA FÖRETAG

För företag med 
projektintensiv 

verksamhet kan PP7 
Aff ärssystem AB 

vara den perfekta 
samarbetspartnern. PP7 

erbjuder marknadens 
enda aff ärssystem 

som verkligen sätter 
projektledaren i fokus 

och bidrar därmed till att 
maximera tiden för aff ärer 

och minimera tiden för 
krångel för målmedvetna 

företag.
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För fem år sedan arbetade jag på den 
off entliga utredningen Digitaliseringskom-
missionen med att hjälpa regeringen ta fram 
bästa möjliga digitaliseringspolitik. Där fi ck 
jag 2013 en annan utredning framför mig. 
En parlamentariskt tillsatt kommitté med 
deltagare från alla riksdagspartier hade pre-
senterat ”E-röstning och andra valfrågor”, 
och de rekommenderade att Sverige skulle 
tillåta e-röstning via internet. 

Jag fi ck hjärtklappning av bara tanken. Jag 
var ingen it-säkerhetsexpert, men även jag 
förstod omedelbart riskerna. Inga it-system 
som är öppna mot internet är omöjliga att 
knäcka, inga e-röstningssystem hade någon-
sin stått emot när hackergrupper eller fors-
kare testat säkerheten. Utöver detta fanns 
frågan om det folkliga förtroendet. Med 
e-röstning blir det omöjligt att både bevara 
valhemligheten och i eft erhand kunna kon-
trollera resultatet. Med valsedlar i en låda är 
det bara att räkna om, varje väljare förstår 
hur det går till. E-röstning däremot tvingar 
väljarna att lita blint på systemet, samtidigt 
som systemet är extremt lättmanipulerat. 
Hela den demokratiska legitimiteten riske-
rades. 

Nu blev det ingen e-röstning, delvis för-
modligen för att Digitaliseringskommissio-
nen starkt avstyrkte. Men politikerna ville 
alltså införa det, från vänster till höger. Med 

allt vi i dag vet om utländska kraft ers försök 
att påverka demokratiska val i västländer 
kan man enkelt säga att vi duckade en kula. 
Vi har riksdagsval i år, vem hade ens vågat 
lita på resultatet om vi hade haft  e-röstning? 

Det här är ett exempel på hur lättsinnigt 
många såg på it-säkerhet, så sent som för 
bara några år sedan. I dag, eft er både upp-
märksamhet på psykologisk krigföring i 
vår närmiljö och exempelvis skandalen på 
Transportstyrelsen, är det mycket bättre. 
Svenska företag, myndigheter och kommu-
ner försöker så gott de kan både säkra sina 
data och bygga upp bättre krisberedskap 
utifall att de skulle drabbas av intrång. Jag 
åker själv ibland runt och försöker hjälpa till 
med det här arbetet. 

För även om vi nu är på banan fi nns väldigt 
mycket kvar att göra. Kompetensen behö-
ver byggas upp, medvetandet om riskerna 
måste höjas. Utöver spetskompetens krävs 
också betydligt högre insikter på bredden 
i hela organisationer om hur man kan och 
inte kan arbeta. All data är förstås inte lika 
viktig som säkerheten i demokratiska val, 
men alla företag och organisationer har data 
som är skyddsvärd. Vi måste tillsammans 
jobba för att göra det lättare att faktiskt ock-
så skydda den. 

Isobel Hadley-Kamptz
Ordförande Dataföreningen

Kompetensen behöver byggas upp, 
medvetandet om riskerna måste höjas

-Vi har en integrationsväxel, som kan inte-
grera och växla data mellan alla varianter och 
generationer av system. Vi kan integrera alla 
format, beteenden, språk och anslutnings-
former i en och samma växel. Men det här 
är ett svårt område där konsultbranschen ser 
stor potential vilket hämmar färdiga produk-
ter som vår. Hade det varit lätt hade vi haft  
många fl er konkurrenter, säger Xwares för-
säljningschef Anders Lyckosköld. 

Integrationsväxeln används i väldigt varie-
rande områden. Inom sjukvården kan exem-

pelvis laboratorieresultat, röntgenbilder och 
EKG-kurvor kopplas samman med journal-
system för att information skall kunna ska-
pa en fungerande helhet. Informationen som 
då genereras kan skickas vidare till exempel-
vis en läkare för att tolkas eller möjliggöra att 
informationen säkert följer patienten i sjuk-
vårdsprocessen. 

Växeln används när säkerhet och tillförlitlig-
het samt när agil och snabb konfi guration är 
ett absolut krav. 

Inom exempelvis den Svenska Försvarsmak-
ten används Xwares växlar för att integrera 
alla de system som utbyter data, från logis-
tiksystem, till HR-system, till vapensystem, 
till arvsystem från 70-talet upp till det senas-
te SAP systemet PRIO. Militär verksamhet 
präglas av föränderlighet, snabbhet, säkerhet 
och tillförlitlighet i en farlig miljö där män-

niskors liv är beroende av att allt alltid fung-
erar.

Oavsett om det är ett ledningssystem som 
kopplas ihop med en stridsvagn eller oli-
ka delar av vården inom Stockholms Läns 
Landsting som behöver kommunicera med 
varandra, fungerar Xwares integrationsväxel 
likadant. Växeln är uppbyggd för att kunna 
skötas både vad gäller konfi guration och drift  
av egen personal för att på så sätt bibehålla 
överblicken och ansvaret som systemsäker-
heten kräver. 

- Stora bolag skräms oft a av enkelheten i 
vår produkt. Vår produkt stjäl timmar från 
de stora konsultbolagen, men vi tjänar våra 
pengar på licensförsäljning, säger Anders 
Lyckosköld. Vi vill visa att vi fi nns och att vi 
arbetar med de stora kunderna trots att vi är 
ett förhållandevis litet företag. 

FÖRETAGSPRESENTATION

SÄKERHET PRIORITETET FÖR 
XWARES INTEGRATIONSVÄXEL

Xwares integrationsväxel 
är en av marknadens mest säkra och används 

av militär, sjukvård och logistik som kräver rigid 
säkerhet och tillförlitlighet 

i sina miljöer.

Isobel Hadley-Kamptz
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Webbplattformen Add - ger det medarbetarna vill ha
Genom att använda ett webbaserat system som är 
enkelt att växa i och där varje medarbetare får till-
gång till just den information de behöver direkt i sin 
dator, surfplatta eller telefon, effektiviserar det dag-
liga arbetet avsevärt.

Formbarheten i Add ger dig utrymme att inte alltid behö-
va fatta de rätta besluten direkt. Funktioner och lösning-
ar, som bland annat ärende-, dokument- och avtalshan-
tering kan enkelt bytas ut eller läggas till i efterhand. 

”Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokument-
hantering, möteshantering, process- och ärendehante-
ring m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhål-
la även komplicerade integrerade ledningssystem.”

   
  www.addsystems.com | 08-545 664 00 | info@addsystems.com

Testa en månad 
kostnadsfritt

StepUp your Digital transformation 
with Rambase Cloud ERP
 
No hidden costs or fees
No hassle
No need for expensive upgrades 
 -ever again

step-up.se
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Årets viktigaste tech-föreläsning?
Blockchain-tekniken kommer att påverka företag, vårt samhälle och oss i grundvalarna. Därför är det 
viktigt att som företagsledare förstå effekterna av blockchain och annan decentraliserad teknik.

Finansindustrin ser decentraliserad teknik som en självklar del av framtidens betalningssystem. Men 
även andra brancher börjar dra nytta av tekniken. Sanningen är att tekniken redan nu påverkar tradi-
tionella industrier som energimarknader, hälso- och sjukvård och till och med offentlig sektor.
Ett exempel är registrering av energiproduktionen i solpaneler för att i realtid skapa elcertifikat för för-
säljning till privatpersoner, organisationer eller myndigheter som vill subventionera alternativ energi.

Drivkraften är att förenkla administrationen, öka transparensen och eliminera manuella misstag ge-
nom tillgång till och utnyttjande av realtidsinformation som inte är manipulerad. Detta innebär färre 
antal mellanhänder och bedrägerier vilket i sin tur leder till högre effektivitet och lägre kostnader.

Invono presenterar Hedera Hashgraph
Hedera Hashgraphs plattform erbjuder en ny typ av distribuerad konsensus – ett sätt för människor 
som inte känner eller litar på varandra att säkert samarbeta och handla online utan att behöva en 
betrodd förmedlare. Plattformen är blixtsnabb, och rättvis – till skillnad från vissa blockchain-base-
rade plattformar. Den använder dessutom inte energikrävande PoW-teknik (proof-of-work). Hedera 
Hashgraph gör det möjligt för utvecklare att bygga en helt ny typ av distribuerade applikationer.

Invono

KAPITALANSKAFFNING.  Vi hjälper entreprenörer med kapitalanskaffning och erbjuder kundstyrda, 
flexibla lösningar utifrån önskemål och behov. Med vår tjänst STJÄRNKLART skapar vi en tydlighet 
och transparens mellan entreprenörer och investerare. Allt för att underlätta kapitalanskaffningen för 
entreprenören och besluten för investeraren.

DIGITAL PLATTFORM. Hjärtat i vår verksamhet är en digital plattform – PORTALEN – där bolagen intera-
gerar och samarbetar med sina intressenter – INVESTERARE, ÄGARE, STYRELSE och LEDNINGSGRUPP. 
Plattformen digitaliserar och förenklar dokumenthantering, underlättar arbete på styrelse/ledningsnivå 
och fungerar som ett kommunikationsverktyg mellan berörda parter.

HEDERA HASHGRAPH
snabbare och rättvisare än

BLOCKCHAIN

INNOVATION DIGITALISERING .indd   1 2018-04-19   15:08



Rätt verktyg för en smidigare it- 
vardag och en skönare arbetsplats. 
Oavsett var du är. 
Tre kanonerbjudanden på bärbara nyheter

atea.se/eshop

Alla varumärken tillhör deras respektive ägare. Atea Sverige AB säljer enbart till företag och organisationer.

Lätt, tunn och utformad för prestation överallt – 
ThinkPad T480s levererar det du behöver, när 
du behöver det. Kraftfull processor, batteritid på 
upp till 13 timmar och Dolby Audio Premium tar 
funktionell effektivitet till nya höjder.

Väldesignad, toppsäker och lätthanterlig med 
kraftfulla samarbetsverktyg som håller igång din 
produktivitet både när du är på kontoret och på 
resande fot. Snygg, ultratunn aluminiumdesign, 
utrustad med inbyggt elektroniskt privacyfilter.

En bärbar dator vars batteri räcker hela dagen 
och med förbättrad webbsurfning och tid för vi-
deouppspelning. Den nya lågenergipanelen ökar 
batteritiden ytterligare. Unibody-konstruktionen 
ger sömlös design och mycket hög hållbarhet.

Utformad för rörlig kraft
Lenovo ThinkPad T480s

Jobba ostört i publika miljöer
HP Elitebook 840 G5

Kapacitet för heldagspass
Dell Latiude 7490

Intel Core i7 8550U
14" Full HD 1920x1080
16 GB RAM / 256 GB SSD
Windows 10 Pro 64-bitars

Intel Core i7 8550U
14" Full HD 1920x1080 med HP Sure View
16 GB RAM / 256 GB SSD
Windows 10 Pro 64-bitars

Intel Core i7 8650U
14" Full HD 1920x1080
16 GB RAM / 512 GB SSD
Windows 10 Pro 64-bitars

20L7004NMX    16995:- 3JX38EA#AK8    16995:- 11V83    14995:-

Endast 1,32 kg
HP Sure View Hela 512 GB SSD
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-Vi ser att företag i alla branscher har tagit sig 
långt i sin digitala förändringsresa, säger före-
tagets CTO och innovationsdirektör Andre-
as Sjöström. Idag möter företag sina kunder 
över nätet och vi ser att de fl esta numera är 
skickliga på att nyttja data och integrera sys-
tem. Nu blickar vi framåt och ställer oss frå-
gan vad som kommer härnäst? 

I de innovationsprocesser som måste fi n-
nas inom varje företag har många nya pus-
selbitar tillkommit, såsom framtidsteknolo-
gi, artifi ciell intelligens (AI), IoT, robotteknik, 
drönare och mycket annat. Men aff ärsdrivan-
de innovation sker idag inte längre enbart 
internt utan kräver samverkan med många 
olika parter, särskilt från den nya dynamiska 
startup-scenen.

Detsamma gäller i byggandet av digita-
la ekosystem. I dem fi nns ett stort behov av 
samverkan mellan alla de företag och orga-
nisationer som är involverade i att skapa 
gemensamma och uppkopplade system. Att 
på ett säkert sätt öppna upp sina datakällor 
för att kunna skapa bättre och säkrare tjäns-
ter blir då centralt. 

-Frågan om personlig integritet är inte 
viktig endast på slutkundsnivå, utan även 
mellan företag, förklarar Andreas Sjöström. 

Artifi ciell intelligens ger enormt stora 
möjligheter, men att ta sig an dem kan upp-
levas som svårt. Egenskaperna som AI erbju-
der kan liknas vid de mänskliga, som att för-
stå, känna igen och att bygga kunskap. 

Idag fokuserar Sogeti sin digitala rådgiv-
ningsverksamhet på att stärka sina kunder 
inom innovation, digitala ekosystem och i att 
komma igång med att använda AI. För att en 
ny idé ska kunna testas i en prototyp, utan att 
det för den sakens skull ska kosta för mycket, 
fi nns även möjligheten att göra det med stöd 
från företagets innovationsbyrå Ignation.

- Vi och våra kunder är mitt i eran av ”Custo-
mer obsession”. Våra Digital Advisory Services-

experter stöttar kunder över hela landet och 
med olika kickstart-paketeringar, exempelvis 
AI Kickstart, gör vi startsträckan eller fortsätt-
ningen på den digitala transformationsresan 
snabbare, avslutar Andreas Sjöström.

andreas.sjostrom@sogeti.se
08-53 68 20 00

www.sogeti.se

FÖRETAGSPRESENTATION

SOGETI TAR FÖRETAGEN 
IN I FRAMTIDEN

Sogeti har arbetat 
med utveckling av sina 

kunders IT-lösningar 
i många år. Med 

en ständig blick på 
horisonten stöttar de 

nu kunderna att ta sig 
in i den digitala framtid 

som väntar dem med 
hjälp av innovativa 

lösningar.

Text: Redaktionen

Kan det vara så enkelt? Kanske inte, men en 
sak är säker och det är att vi har alltför många 
som inte mår bra på jobbet med en alltför 
hög sjukfrånvaro som följd. Och det behöver 
vi komma tillrätta med. 

– Vi på AS3 har arbetat med arbetsrela-
terade förändringar i över 30 år. Vi vet att 
många har svårt att hantera förändringar och 
att det oft a krävs både mer tid och ett grund-
ligare agerande från alla för att de planera-
de positiva eff ekterna med förändringarna 
ska bli verklighet. Annars är det lätt hänt att 
arbetstillfredsställelsen minskar, det blir inte 
så mycket gjort och stressen lurar bakom 
hörnet. Åtgärder måste helt enkelt vidtas i tid 
innan det är för sent, säger Susanne Askwall, 
Head of Executive services på AS3.

En konsekvens av den ökande förändrings-
takten är att mätningar av arbetstillfredsstäl-
lelse måste göras oft are. Idag är det många 
som en gång om året ”tar tempen” på orga-
nisationen. Det duger inte, menar Susanne 
Askwall. Den årliga mätningen måste ersät-
tas med mycket mera tätare mätningar så 
oft a kanske som var 6–8:de vecka. Det hand-
lar om att ställa färre frågor, men oft are. Att 
bli mer snabbfotad, helt enkelt.

– Genom att oft are ”ta tempen” på organi-
sationen, så ökar chanserna att rätt ”medicin” 
sätts in i tid, säger hon.

Dagens organisationer har dessutom 
blivit plattare med färre chefs-
led och ett mindre antal che-
fer. En del av de arbetsupp-
gift er som chefer tog hand 
om tidigare hanteras nu 
av var och en. Det med-
för att medarbetarska-
pet behöver stärkas. Det 
gäller även möjligheten 
att arbeta med den egna 
arbetstillfredsställelsen. 

– Vi på AS3 har verktyg 
som gör det möjligt att genomfö-
ra medarbetarundersökningar oft are 

och där såväl medarbetaren som chefen görs 
ansvarig för att vidta åtgärder. De utgår från 
ett och samma verktyg och kan härigenom 
samordna och förstärka sina insatser. Verk-
tygen är förstås digitala.

Nu handlar det om möjligheterna till ett 
delat ansvar där både chefen och medarbe-
taren tillsammans vidtar åtgärder för att höja 
arbetstillfredsställelsen.

Ytterligare sätt att underlätta arbetsrelate-
rade förändringar och minska stressen är att 
ge var och en utrymme för att tidigt anpassa 
sig till en eventuell omställning. 

– Det kan man göra genom att jobba 
proaktivt med frågan och genom 

att utbilda alla i grundläggan-
de kunskaper om vad som 

händer med oss människ-
or när vi ställs inför en 
förändring. Det hand-
lar om insatser som 
både befrämjar utveck-
ling och som leder till 
arbetsglädje. Långa 

ställtider utan jobb och 
reaktiv karriärplanering 

hör inte hemma på dagens 
arbetsmarknad, säger Susanne 

Askwall.

FÖRETAGSPRESENTATION

VÄLMÅENDE, PRESTATION 
OCH KARRIÄR – NÄR NI VILL 

RUSTA FÖR INNOVATION
Att må bra och ha 

kul på jobbet är viktigt, 
inte bara för det egna 

välbefi nnandet utan även 
för att det tycks smitta av 

sig på andra. Dessutom 
är det troligt att när vi mår 
bra, så presterar vi också 

bättre. Då ökar även 
chanserna för att kunna 

göra karriär. 

Text: Redaktionen
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Bublar Group utvecklar tillsammans med 
sina företagskunder nyskapande AR-appli-
kationer som kan upplevas genom mobilte-
lefonens kamera. Allt fl er företag upptäcker 
hur interaktiv 3D-grafi k kan användas för att 
visualisera sina produkter för kunder, åter-
försäljare och konsumenter. En fotorealistisk 
produkt som  via mobilkameran kan visas 
upp i en verklig miljö ger en helt annan köp-
upplevelse jämfört med en platt 2D-bild på 
skärmen eller i katalogen.

- Vi ser en ökad eft erfrågan på vår kom-
petens inom AR och vår mjukvaruplattform 
för att skapa inspirerande konsumentupple-
velser som driver försäljning, säger Magnus 
Granqvist, VD för Bublar Group. - Eft ersom 

vi utvecklar spel och 3D-miljöer vet vi att 
detaljrikedom och genomarbetad fi nish gör 
stor skillnad för upplevelsen. Det kommer att 
få stort genomslag i alla branscher, fortsätter 
Granqvist.

I en artikel publicerad av Boston Consul-
ting Group i april 2018 (Augmented Reality: 
Is the Camera the Next Big Th ing in Adverti-
sing?), förutspås en kraft full utveckling av 
interaktiva AR-appar. Fyra av fem mark-
nadschefer hos USA:s 200 största annonsörer 
menar att AR kommer att förändra interak-
tionen med konsumenterna. Mobilkameror-
na är på god väg att bli det nya marknadsfö-
ringsfönstret där smarta mobiler med kame-
ra skapar nya konsumentbeteenden.

Konsumenterna spenderar allt mer tid 
med kameran i sina mobiler och delar gärna 
bilder och videoklipp med sina vänner. Upp-
skattningsvis togs 1,3 biljoner foton i världen 
under 2017 och de fl esta av dem togs med 
en smartphone. Snapchats VD, Evan Spiegel, 
citeras i artikeln; "Kameran utvecklas från att 
vara en barriär som skiljer användare från 
världen till att bli linsen genom vilken man 
utforskar världen." 

FÖRETAGSPRESENTATION

MER ÄN 80% TROR ATT 
AUGMENTED REALITY FÖRÄNDRAR 

MARKNADSFÖRINGEN
Bublar Group AB (publ) skapar digitala 3D-modeller av 

fysiska produkter med den senaste Augmented Reality-
tekniken (AR). Bolaget startade som spelstudio 2015 
och parallellt med spelutvecklingen levererar teamet 

mobilapplikationer med AR för olika branscher. Mångårig 
erfarenhet av 3D är en del av nyckeln.

OM BUBLAR

Bublar skapar framtidens spel och 
mobilupplevelser som kombinerar 
den senaste tekniken inom 
augmented reality och platsbaserad 
teknik. Bublar är noterat på NGM 
Nordic MTF. 

För mer information kontakta:
Bublar Group AB (publ)  
Telefon: +46 8-559 251 20 
E-post: hello@bublar.com
 www.bublar.com



HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
16
INNOVATIONEKONOMI.COM

En molnplattform utnyttjar den existerande 
serverkapacitet som redan fi nns hos de sto-
ra leverantörerna såsom Microsoft , Google, 
Amazon och Alibaba. De hyr ut serverkapa-
citet i sina datacenters vilket innebär att Exakt 
ITs kunder inte själva behöver köpa in hård-
vara i form av servrar utan kan utnyttja existe-
rande utrymme. Det gör att de på ett fl exibelt 
sätt kan öka eller minska kapaciteten i verk-
samheten i takt med behov och intäkter. Kun-
derna får tillgång till en serverkapacitet som på 
ett smidigt sätt matchar deras intäkter. 

I molnplattformen bygger Exakt IT en 
miljö bland annat i form av lagringsmöjlig-
heter och nätverk och företaget har kompe-
tens att utveckla individuella lösningar helt 
baserade på kundens behov.

-Vi har ingen egen produkt utan använ-
der befi ntliga lösningar som vi kan kombine-
ra på sätt som erbjuder helt kundunika lös-
ningar. Vi arbetar väldigt nära kunden för att 
tillmötesgå deras “önskelista”, förklarar Joa-
kim Karlsson. 

Exakt IT analyserar kundens bakomliggan-
de miljö, resurser, ekonomi- och aff ärssystem 
och bygger lösningar i molnet som i sin tur 
gör besöket på kundens hemsida smidigt för 
såväl verksamhet som konsument. 

-Vi kan automatisera deras verksamhet 
och fl ytta upp den i molnet. Vi arbetar väl-
digt kundfokuserat och kommer alltid att 
arbeta för att skapa enkla lösningar åt våra 
kunder, avslutar Joakim Karlsson.

Kontaktuppgifter: 
Scheelevägen 15, 223 63 Lund

exaktit.se

FÖRETAGSPRESENTATION

EXAKT IT GÖR DET SVÅRA ENKELT
-Vi arbetar med 

tekniken som du aldrig 
ser, förklarar Joakim 

Karlsson, VD och 
delägare i Exakt IT, 

företaget “som älskar 
IT så att du kan göra 

annat”. Vi arbetar med 
molnintegrationer, ofta 

inom e-handel där vi 
bygger bottenplattan 

som gör att e-handelns 
olika system kan 

fungera tillsammans.

MOVCOM Teleinstallationer AB startades 
av Christer Sjöberg 2008 och sysselsätter 
idag fem anställda. Man är en är en obero-
ende installatör och erbjuder kunderna full 
service kring olika kommunikationslösning-
ar inom tele, data och fi ber, inklusive bygg-
nation, installation, service och oberoende 
rådgivning. Man är dessutom certifi erade 
enligt excel cabling partner, vilket bidrar till 
att företaget kan stå för kompletta helhetslös-
ningar ute hos kunderna

– Att hjälpa kunderna med olika problem-
lösningar, ta initiativ och att ha ett stort ansvar 
det har jag alltid gillat i mina jobb ute hos kun-
derna. Det fi nns tre begrepp som har varit vik-
tiga i mitt sätt att jobba genom åren som ”Tek-
niker på plats” Att prata rätt, att tänka rätt och 
att göra rätt, säger Christer Sjöberg. 

 
Just nu är man i full gång med att bygga nya 
fi beranslutningar till hyresgästerna i Catena-
huset i Helsingborg. Catena är ett företag som 
äger och förvaltar logistikfastigheter i Sve-
rige. Likaså bygger man nya cat6A datanät 
samt wifi  om hyresgästerna har behov av det. 
Christer Sjöberg berättar att han tillbringat 
mycket tid i de här lokalerna. Redan 1987 när 
Christer var anställd hos Telia fungerade han 
som tekniker på plats i huset. Då hos Allers, 
som då hade sin verksamhet i huset. Då var 
huvudsysslan att fl ytta anknytningar i växeln. 

– Det har blivit många mils kabeldrag-
ningar i det här huset genom åren säger han. 
Idag är allt nästan borta när vi pratar om 
telefoni och det fi nns inte längre någon växel 
kvar, allt är ett tomt skal. 

I dag hjälper MOVCOM en bred kundkrets 
bestående av bland andra Catena AB, Kemi-
ra kemi AB, McNeil AB, Höganäs AB, Bring 
Frigo AB och John Bean Technologies AB. 
Utvecklingen har onekligen förändrat bran-
schen och jobbet för den enskilda teknikern/
rådgivaren.

– Numera arbetar vi mycket med larmte-
lefoner, hisstelefoner, nödtelefoner och port-
telefoner ute hos kunderna, berättar Christer. 
Framtiden ser väldigt bra ut för MOVCOM 
och Christer menar att han och hans kollegor 
har en stor fördel i kampen om marknads-

andelar.
– Jag har kunskapen och erfarenheten av 

de gamla näten, vilket gör att jag kan ta dessa 
jobb och samtidigt gå in i den nya utveck-
lingen som fi nns hos kunderna idag, avslu-
tar Christer.

Kontakta oss för mer information!
Christer Sjöberg, 0730-380 345

www.movcom.se

FÖRETAGSPRESENTATION

VI LIGGER I TEKNIKENS FRAMKANT
För tio år sedan 

startades Movcom 
Teleinstallationer 

AB. Man har lyckats 
tack vare kunnig 

personal, professionellt 
utförande och att 

det i verksamheten 
fi nns en fl exibilitet 

i hanteringen av 
kundernas önskemål 

och marknadens krav.

Text: Redaktionen

 

 

 

 

 

    

 

 

 

MOV COM 

Teleinstallationer AB 

I Catenahuset har Christer 
Sjöberg dragit miltals med 
telekabel sedan 1987.

Idag arbetar Christer Sjöberg uteslutande 
med data och fi bernät.

FOTO: MOVCOM TELEINSTALLATIONER AB



www.soluno.se | tel: 08-120 100 40

Byt, behåll eller blanda operatör 
inom en och samma växeltjänst

Vi har gjort det enkelt. Med vår lösning kan ert företag byta och blanda operatör fritt, 

när ni vill, utan att behöva riva upp hela växeln. 

Vi erbjuder 
marknadens 

mest kraftfulla 
växellösning i 

molnet. 
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Namnet Kazoku är japanska och betyder 
familj och speglar i mångt och mycket den 
kultur som råder i företaget, där goda inter-
na relationer gör att samtliga 19 medarbe-
tare alltid kan erbjuda hela företagets kom-
petens. Nio av dem är dessutom delägare i 
bolaget, som nyligen har fl yttat till nya kon-
tor på Vasagatan i centrala Göteborg, då 
företaget växer eft ersom behovet av deras 
tjänster bara ökar. 

– Flera av oss har arbetat tillsam-
mans under många år, bekräftar VD Lars 
Edvardsson som själv har 21 år bakom sig 
i branschen. 

Han beskriver Kazoku IT som ett speci-
alistföretag med målet att eff ektivisera sina 
kunders verksamheter och öka fl exibiliteten 
för nya tjänster. Samtidigt skapas en trygg 
och stabil förvaltning där roller och ansvar 
är tydliga för alla inblandade parter. De 
arbetar med Microsoft s integrationsplatt-
form BizTalk. 

– Med hjälp av BizTalk kan företagen kon-
trollera all information som går mellan före-
taget och olika system. Det ger företaget full 
kontroll över exempelvis försäljning, ekono-
mi och logistik, samtidigt som man säker-
ställer att all information når sin mottagare i 
rätt tid och i rätt format. Vi utvecklar, driver 
och förvaltar projekt inom integrationsområ-
det och tar gärna ett helhetsansvar för var-
je kunds integrationslösning, förklarar Lars 
Edvardsson. 

På Kazoku IT har man erfarenhet av att 
defi niera och införa integrationsstrategi 
och integrationsförvaltning hos både små 
och stora företag över hela Sverige. Kazoku 
arbetar enligt sin egen metodik kallad KIF 
(Kazoku Integration Framework), vars syf-
te är att skapa en komplett leveransorgani-
sation för integration med processer och 
dokumentationsmallar som stöttar den dag-
liga verksamheten. 

– Våra kunder uppskattar vår stora tek-
niska kunskap och kompetens. Här jobbar 
integrationsspecialister med lång erfaren-
het inom arkitektur, förvaltning, projektled-
ning och utveckling av integrationsplattfor-
mar, säger Lars Edvardsson. Marknaden väx-
er och behovet av att integrera system i takt 
med den. Där är vår kompetens oerhört vär-
defull och det ser vi tydligt i att behovet av 
våra tjänster ökar, avslutar han. 

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION

FULLT FOKUS PÅ KUNDENS 
INTEGRATIONSBEHOV

Full kontroll över 
verksamheten lägger 

grunden för framgångsrika 
företag. Det är man 

väl medveten om på 
Kazoku IT där man 

erbjuder professionella 
integrationslösningar 

som eff ektiviserar 
verksamheten och ökar 

fl exibiliteten för nya 
tjänster. 

– Vi tar fram en komplett 
lösning för alla dina 

integrationsbehov, säger 
Lars Edvardsson, VD för 

Kazoku IT. 

Text: Redaktionen

– Med ett coachande ledarskap lyfter man 
både sig själv och medarbetarna runtomkring, 
säger Johnny Ganeryd, vd CoachCompanion.

CoachCompanion är ackrediterad utbildare 
enligt den internationella branschorganisa-
tionen ICF (International Coach Federation), 
på den högsta nivån som fi nns tillgänglig 
(ACTP).  

– Vi är också stolta över att få högsta betyg 
från de som medverkar på våra utbildningar, 
och även från de som de möter därefter. Mån-
ga som startar våra utbildningar har tidigare 
mött någon av våra tidigare deltagare, och vill 
nu göra samma resa, säger Johnny Ganeryd.

Sladjan Bogojevic jobbar som Advisor & 
Coach for Digital Business Design på Sony 
Mobile. När han ville fördjupa sina kunskaper 
inom coaching var CoachCompanion det 
naturliga valet.

– Utbildning var mycket givande, väldigt pro-
fessionellt utförd, med för mig de bästa men-
torcoacherna jag träffat på hittills. Trots att 
det fi nns en utarbetad mall för utbildningen 
skapas det alltid utrymme för att ta upp och 
belysa de utmaningar man har i sitt arbete, 
om så önskas, säger Sladjan Bogojevic, och 
fortsätter:

– Det coachande ledarskapet använder 
jag i min arbetsvardag i rollerna som Busi-
ness Coach eller Team Coach. Jag ser näm-
ligen tydliga samband mellan det coachan-

de ledarskapet och det som krävs av ledare 
och teamen/organisationerna/företag för att 
ta sig an utmaningar kopplade till digitaliser-
ing eller digital transformation. Det coachan-
de ledarskapet är en förutsättning för att det-
ta skall lyckas. Coachingen har också gett 
ökad självinsikt, ett helt nytt sett att förstå min 
omgivning på.

Peter Enberger jobbar som rådgivare på 
Trygghetsrådet. För hans del har coachutbild-
ning hos CoachCompanion varit ett effektivt 
verktyg i hans arbetsroll.

– Utbildningen gav många verktyg och 
insikter i det coachande ledarskapet. Det är en 

stark betoning på de tre områden som Coach-
Companion har formulerat i sin propeller-
modell, det vill säga chef-ledare-coach, och 
att du är en stark chef och ledare först när du 
behärskar att röra dig mellan de tre propeller-
bladen helt obehindrat och känner dig trygg i 
de tre rollerna, säger han. 

 
På vilka sätt använder du verktygen i din 
arbetsvardag?
– Jag använder det i mitt arbete som rådgivare 
för chefer i omställning. Dels för att cheferna 
behöver kunna kommunicera sitt ledarskap på 
ett tydligt och informativt sätt och dels för att 
min klient skall hitta företag vars ledarkriteri-
er stämmer överens med den egna ledarstilen. 
Att utifrån propellermodellen tala egna värde-
ringar och drivkrafter har varit ytterst givande, 
säger Peter Enberger.

Coachrollen är förmågan att tända medar-
betarnas egna glöd, menar Johnny Ganeryd

– Brinner man endast själv utan att tän-
da andras glöd, ökar risken för att själv bli 
utbränd. Eftersom våra utbildningar går på 
djupet så sitter det coachande ledarskapet i 
ryggmärgen när man väl har lärt sig det, säger 
han.

Läs mer på coachcompanion.se

STÄRKT YRKESROLL 
MED COACHANDE LEDARSKAP

Trenden är tydlig. Allt 
fler får upp ögonen för 

det coachande 
ledarskapet. CoachCom-

panion utbildar både 
personer som själva ska 
bli professionella coach-

er och personer som 
vill ha verktygen för att 

stärka sig själva i sina 
yrkes- eller privata roller 

och nå sina mål.

Sladjan Bogojevic

 Johnny Ganeryd



Säkerhetstjänster
Vi är specialister inom IT säkerhet 
och säkerhetslösningar med många års 
erfarenheter av säkerhetsarbete på små 
till stora företag.

Vi kan hjälpa er med:

* Säkerhetsöversyn av IT miljö
* Antivirusskydd/Malwareskydd
* Backuplösningar
* Brandväggsdrift
* IT- och säkerhetspolicy
* VPN lösningar
* Säker distansarbetsplats

IT-tjänster
Vi erbjuder IT-support och serverdrift till 
små och mellanstora företag. Med många 
år i branschen har vi lång och gedigen 
kunskap inom PC, Mac, servrar och nätverk.

Ni kan få hjälp med:

* På platsen IT-support
* Säker fjärrsupport
* Inskicksservice
* Akuta reparationer
* Utbytesdelar
* Försäljning av datorer och servrar
* Programförsäljning

Webbtjänster
Vi kan erbjuda er ett säkert webbhotell, 
snygg och fungerande webbdesign, drift och 
underhåll av er hemsida eller nätbutik.

Letar du en säker nätbutik, titta gärna 
på vår egenutvecklade Webshop.

* Skapa hemsidor
* Underhålla och förnya hemsidor
* Nätbutiker
* Ge råd och stöd inom Webb
* Säkra upp webblösningar
* Sökmotoroptimering (SEO)
* E-handelscertifiering

Internet: www.webbfabriken.com
Telefon: 08-446 00 88
E-post: info@webbfabriken.com©2018 Webbfabriken. Alla rättigheter ägs av Webbfabriken. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. 

Gå in på www.webbfabriken.com och läs mer om våra tjänster.

 Webbfabrikens 10 säkerhetstips    :

 1.  Placera er hemsida på ett säkert webbhotell
 2.  Låt säkerhetsspecialister hantera och administrera webb, e-post och domän
 3.  Använd en säker och tillförlitlig backup
 4.  Samla era domäner hos en säker domänregistrar
 5.  Använd en säker brandvägg med inbyggd IDS/IPS
 6.  Erfarna säkerhetsexperter ska ansvara för tekniken
 7.  Bygg en fungerande IT-säkerhetspolicy
 8.  Var proaktiv och uppdatera mjukvaran ofta och rätt
 9.  Använd antivirus och kontrollera funktionen regelbundet
 10. Beställ en säkerhetsförstudie

Webb fabriken.com
Web and security solutions

1101011010110101

®

Specialister
          uthyres
Webbfabrikens 10 säkerhetstips

1.   Placera er hemsida på ett säkert webbhotell
2.   Låt säkerhetsspecialister hantera och administrera webb, e-post och domän
3.   Använd en säker och tillförlitlig backup
4.   Samla era domäner hos en säker domänregistrar
5.   Använd en säker brandvägg med inbyggd IDS/IPS
6.   Erfarna säkerhetsexperter ska ansvara för tekniken
7.   Bygg fungerande IT-säkerhetspolicy
8.   Var proaktiv och uppdatera mjukvaran ofta och rätt
9.   Använd antivirus och kontrollera funktionen regelbundet
10. Beställ en säkerhetsförstudie

Besök oss på webbfabriken.com/sec

Internet: www.webbfabriken.com
Telefon:  08-446 00 88
E-post:    info@webbfabriken.com

Webbfabriken.com
Web and security solutions

1101011010110101

®

©2018 Webbfabriken. Alla rättigheter ägs av Webbfabriken. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.



HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
20
INNOVATIONEKONOMI.COM

– Sverige ligger lågt fram inom området. 
Framförallt tillverkande industrin där exem-
pelvis Sandvik Coromat ändrat sin aff är, 
där de genom IoT och avancerad analys 
kan erbjuda service som inte tidigare gick, 
på ett skalbart och automatiserat sätt. Jag 
är även imponerad av den innovation vi 
ser kring IoT och AI inom Hälsa och Sjuk-
vård. Smart utrustning som samlar data och 
genom maskininlärning snabbt ger insikter 
till både läkare och patient kring vårdbehov. 
För svenska samhället är det avgörande att 
vi med hjälp av teknik kan eff ektivisera häl-
sa och sjukvård. Det sker stora förändringar 
även inom andra samhällsfunktioner just nu. 
Jag är väldigt stolt över det samarbete Micro-
soft  har med näringslivet och off entlig sektor 
där de genom sin erfarenhet och vi, genom 
vår tekniska expertis, skapar hållbara, säkra 
och eff ektiva lösningar. Tillsammans gör vi 
Sverige konkurrenskraft igt även i framtiden. 
Det har varit mycket prat kring IoT för ett 
par år sedan och andra trendord inom tek-
nik som artifi ciell intelligens och molnet har 
det också pratats om länge. Men det är först 
nu, när man integrerar alla tre lösningar – 
IoT, AI och molnet – som det verkligen blir 

intressant och kommer göra stor skillnad för 
alla, säger Joacim Damgard.

Hur ser företagens kunskap om IT-
säkerhet ut? Vad kan man göra för att 
minska risken får intrång och vet man var 
eventuella säkerhetsrisker fi nns?
– Mindre företag har oft a relativt lite kunskap 
om IT-säkerhet medan större företag har 
arbetat med IT-säkerhet aktivt under många 
år. Tidigare har man fokuserat mycket på 
intrångsskydd vilket i allt högre grad skift at 
fokus mot detektering av intrång samt skyd-
da informationen och vem som skall få till-
gång till den. I och med intåget av artifi ciell 
intelligens kommer vi ställas inför nya utma-
ningar men också nya möjligheter. Å den ena 
sidan så kommer AI automatiskt kunna änd-
ra i kod för attacker så att den blir mycket 
svårare för virusskydd att upptäcka. Å andra 
sidan kommer AI också kunna användas för 
att förutspå cyberattacker och skydden kom-
mer bli mycket kraft fullare mot alla typer av 
attacker. 

GDPR som ersätter PUL träder i kraft 25 
maj, och är på många sätt en tuff are reg-
lering. De allra fl esta vet säkert idag att 
det här kommer att hända - men hur väl 
förberedda är svenska företag?  På vilket 
sätt kan Microsofts teknik hjälpa kunder 
att uppnå kraven i GDPR? 
– Mognaden bland företag är blandad, alla 
större företag har jobbat under en lång peri-
od med att implementera GDPR men vi ser 
också företag som tyvärr inte har börjat sitt 
arbete än. Vi har arbetat länge med att säkra 
våra egna produkter inför regleringen sam-
tidigt som vi också har assisterat våra kun-
der och partners i deras GDPR-arbeten. Vi 
kommer se många positiva eff ekter av GDPR. 
Till exempel kommer förtroendet för digitala 
tjänster öka och det underlättar även för digi-

tala tjänster över hela EU när det är samma 
regler som gäller i alla EU-länder.”

ÅRETS IT-TJEJ Andelen kvinnor som sö-
ker sig till IT- och telekombranschen samt 
IT-relaterade utbildningar är fortsatt låg. 
Detta har ni på Microsoft arbetat med att 
förändra, bland annat med utmärkelsen 
Årets IT-tjej. Berätta om utmärkelsen och 
tankarna bakom den.
– Teknik och entreprenörskap är två områ-
den där bristen på tjejer är påtaglig vilket 
skapar utmaningar för företagens kompe-
tensförsörjning och jämställdhet inom IT-
branschen. För att fl er tjejer ska söka sig till 
IT-branschen anordnar Microsoft  varje år 
tävlingen "Årets IT-tjej". Syft et är att lyft a 
fram kvinnliga förebilder för tjejer som idag 
inte tror att IT-branschen är en karriärväg 
för dem. 

– Tävlingen lyft er fram unga talanger sam-
tidigt som den uppmuntrar branschen i stort 
att ta tag i jämställdhetsfrågan. Om man vän-
der på det hela och tänker att teknik är något 
som används av alla i samhället. Det logiska 
borde vara att tekniken som utvecklas även 
den bör representera detta – alltså utvecklas 
av hälft en killar och hälft en tjejer. Så ser det 
tyvärr inte ut idag men det är något vi arbetar 
mot att uppnå, inte minst för att få fram bätt-
re produkter. Alla seriösa företag jobbar mot 
att skapa en mer jämställd och inkluderan-
de arbetsplats. Med det sagt vill jag påstå att 
det i dagsläget är en fördel att vara kvinna om 
man söker sig till IT-branschen. Eft erfrågan är 
stor på att anställa tjejer och samtidigt är det 
väldigt få tjejer som söker jobben. Vi har stor 
brist på utvecklare i Sverige oavsett hur vi vri-
der och vänder på det. Om vi kan lyckas att-
rahera lika många kvinnor som män att söka 
sig till branschen så har vi i teorin nästan dub-
belt så många utvecklare om några år, avslutar 
Joacim Damgard.

Sakernas Internet, IoT, öppnar för en rad nya produkter 
och tjänster. Hur ser Microsoft på den här utvecklingen, 

berätta om hur ni ser på morgondagens möjligheter. 
– IoT är ett väldigt spännande område som tillsammans 

med avancerad analys och artifi ciell intelligens (AI) börjar 
ses som en av de starkaste drivkrafterna av den digitala 

transformation många organisationer är mitt uppe i, säger 
Joacim Damgard, vd på Microsoft Sverige.

Text: Redaktionen

IoT och AI är starka drivkrafter
 I DEN DIGITALA 

TRANSFORMATIONEN

Det är först nu, 
när man integrerar 
alla tre lösningar 
– IoT, AI och molnet 
– som det verkligen 
blir intressant och 
kommer göra stor 
skillnad för alla

Joacim Damgard, VD Microsoft Sverige



Rätt logistiklösning skapar 
förutsättningar för tillväxt 

För att företag ska kunna 
fokusera på kärnverksam-
heten kan en extern logistik-
partner vara bästa lösning-
en. Det är viktigt att välja 
rätt partner! Gör en bak-
grundskontroll och välj den 
som har erfarenhet av din 
bransch och dina produkter, 
en som du kan växa tillsam-
mans med på lång sikt.

Det gäller att hitta en logistikpart-
ner som passar ens verksamhet. 
Många går bara på vad som upp-
levs billigt men detta är inte alltid 
prisvärt. En bra logistikpartner 
ger sina kunder ett konkurrens-
medel genom utveckling, kompe-
tens och erfarenhet som skapar 
mer affärer. Vidare är detviktigt 
att göra en kreditkontroll och för-
säkra sig om att logistikföretaget 
har kapital för att driva verksam-
heten även under en lågkonjunk-
tur samt kunna ta investeringar 
för att vara effektiva, säger Johan 

Lindahl, vd, OnePartnerGroup 
 Logistics.
   Det är också viktigt att se till 
det egna bolaget och vad man be-
höver för att växa långsiktigt. En 
bra partner kan växa tillsammans 
med företaget och dessutom för-
bättra förutsättningarna för till-
växten.

Ett effektivt logistikflöde
Något som många behöver hjälp 
med i början är att skapa rätt struk-
turer för ett effektivt logistikflöde. 
Alla produkter behöver märkas på 
ett logiskt sätt och de olika syste-
men behöver prata med varandra, 
på så vis skapar man ett effektivt 
flöde vilket ger konkurrensför-
delar. En bra logistikpartner kan 
hjälpa till med upprättandet av ett 
sådant flöde vilket ger en hög kva-
litet och blir billigare i längden. 
Kompletterande tjänster som ger 
kunden en helhetslösning är ett 
plus, behoven kan ändras och det 
kan vara bra att kunna lägga till 
fler tjänster när det behövs.
  – Vi har utgått från kundbeho-
vet när vi skapat våra tjänster. 
För handeln har vi,förutom en 
bra logistiklösning, till exempel 
en fotostudio för fotografering 

av varor som kommer in till lag-
ret, en kundtjänstfunktionoch 
vi kan hjälpa till med kundens 
marknadsföring via koncernens 
 reklambyrå. 

En framtidssäker lösning
OnePartnerGroup är även ett 
bemanningsföretag vilket är ett 
riktigt bra stöd i handelns säsong-
variationer. Alla vill inte alltid ha 
allt men om man väljer oss har 
man en framtidssäker lösning 
om behovet ändras, säger Johan 
 Lindahl.

Idag har OnePartnerGroup Logis-
tics lager Göteborg, Kungsbacka, 
Jönköping och Nässjö men tit-
tar på flera orter bland annat i 
 Mälardalen och i södra Sverige för 
att vara Sveriges lokalaste logis-
tikpartner. Det kan vara svårt att 
släppa kontrollen och outsourca 
hanteringen av sina varor men 
med lokala lager och kontor kan 
det kännas tryggare.
  
Stark utveckling
 – Det sitter i vårat DNA att vara 
 lokala, vi har ca 40 lokalkontor och 
vill även ha en lokal profil för våra 
lager. Att vi finns nära våra kun-
der ger kunden en trygghet vid 
en outsourcing och , säger Johan 
Lindahl.
   Ett företag som valt OnePartner-
Group Logistics som logistikpart-
ner är Best of Brands. De nyttjar 
en stor del av erbjudandet. Från 
början drev de logistiken själva 
men tog ett beslut att bli bättre 
e-handlare för att komplettera 
 butikshandeln.
   – Vi lagrar deras varor, hanterar 
orderplock B2C och B2B, distri-
bution, returhantering och fotar 
varor. De nyttjar även vårt sys-
terbolag reklambyrån Oas för sin 

marknadsföring, säger Johan 
 Lindahl.
    Omställningen för Best of 
Brands har precis börjat landa och 
resultaten har börjat synas. Deras 
e-handel har utvecklats starkt på 
sistone och genom att lägga ut 
lager- och logistikverksamheten 
skapas bra förutsättningar för 
fortsatt utveckling.

Positiva effekter
– Logistik är en nyckelfråga till att 
lyckas med sin e-handel och då 
har vi valt att låta de som är riktigt 
duktiga på just logistik hantera 
det. Lagerflytten från Stockholm 
gjordes nu i januari och övergår 
just nu från projektfas till drift 
och vi börjar se positiva effekter i 
kundupplevelsen, bättre tillgäng-
lighet och snabbare leveranser, 
säger Henrik Hultman, vd Best of 
Brands. ■   

SPONSRAT INNEHÅLL

OnePartnerGroup  
Logistics:
Vi är Sveriges lokalaste 
 logistikpartner och skapar 
 förutsättningar för tillväxt genom 
framtidssäkra logistik och lager-
lösningar

Johan Lindahl 
Vd, OnePartnerGroup  Logistics

www.opglogistics.se
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GDPR som ersätter PUL är, enligt Hans 
Tjernlund, utformad för att täcka in alla 
eventualiteter.

– Det är nog första gången jag varit med 
om en så pass omfattande lagstift ning. Den 
är också kopplad till omfattande bötesbelopp 
om man bryter mot den, sannolikt för att alla 
faktiskt måste ta den på allvar, säger han.

Rätten att bli "glömd" och få sina uppgift er 
raderade blir med GDPR betydligt tydligare.

– Styrningen kring vilka uppgift er och 
hur länge man får lagra dem regleras genom 
lagen. Samtliga listor som man har oavsett 
om de är digitala eller i pappersform måste 
kunna motiveras och ska också godkännas av 
individen. Det här blir ett bra sätt att städa i 
alla register, säger Hans Tjernlund.

Företag måste bland annat kunna beskriva 
sin arbetsprocess enligt GDPR, hur register är 
upprättade och vem som har ansvar för dessa. 

– Mellan bolag ska det fi nnas avtal på 
plats som reglerar hur personuppgift er hante-
ras. De uppgift er som jag som individ lämnar 
från mig ska också godkännas av mig. Vissa 
uppgift er bör kanske gallras automatisk eft er 
en viss tid.

Hans Tjernlund tror att det kommer att behö-
vas några år för att den den nya ska sätta sig.

– Vi kommer att behöva tydliga exempel 
kring vad man får och inte för göra. Fel kan 

man begå men dessa ska fångas upp av dina 
interna rutiner och sedan anmälas. Frågan 
blir kanske vad det är som ska anmälas.

Hela kedjan kring hur personuppgift er 
lagras måste kunna säkerställas.

– I grunden handlar det ju om stärkta rät-
tigheter för den enskilde när det gäller per-
sonlig integritet, vilket vi alla välkomnar.

HÖG TID ATT SE ÖVER 
RUTINERNA FÖR GDPR

Det har sannolikt 
inte undgått 

någon att den nya 
dataskyddsförordningen, 

GDPR, träder i 
kraft den 25 maj.

– Den nya lagstiftningen 
är omfattande och det är 
väl en av anledningarna 

till att företag har väntat in 
i det sista. Helt enkelt för 
att få en uppfattning om 

vad alla andra gör, 
säger Hans Tjernlund 

GDPR-expert 
på Summera Support.

Text: Redaktionen

Läs mer om oss: www.p4it.se

ETT BOLAG ÄR ALDRIG BÄTTRE ÄN DE 
MEDARBETARE SOM ARBETAR DÄR

Vi har lång erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister 
inom IT åt ledande attraktiva företag. Rekrytering är en konst, 
en konst att matcha rätt där kunskap

, 

kvalitet och engagemang

 

är avgörande för en lyckad rekrytering. Vi arbetar kompetensbaserat 
och ser jämställdhet och mångfald som viktiga aspekter av 
arbetslivet. För oss är varje kandidat och kund unik.

KORT OM...

GDPR ersätter EU:s data-
skyddsdirektiv om skyddet för 
personuppgifter som funnits 
sedan 1998 och som i Sverige 
varit samlat i personuppgiftsla-
gen PUL. GDPR godkändes av 
EU 2016 och gäller från och 
med 25 maj 2018 i varje med-
lemsland.
Vi implementeringen av det 
tidigare direktivet gjordes an-
passningar inom de olika med-
lemsländerna, GDPR kommer 
att tillämpas utan förändringar. 
Syftet är att regler och rättighe-
ter kring skyddet av personupp-
gifter ska vara enhetliga i hela 
unionen.
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NanoLearning höjer medvetenheten 
inom GDPR och Informationssäkerhet

D TT    S  G

Höjd medvetenhet
Informationssäkerhet har aldrig varit hetare 
än just nu. Men förvånansvärt ofta hamnar 
personalen lite i skuggan av allt fokus på hård-
vara, mjukvara och skapandet av nya proces-
ser. Det kan bädda för problem när de ökade 
angreppen just riktar sig mot personalen eller 
att personalen måste hantera de nya proces-
serna som GDPR innebär.

– Vi måste höja medvetandet hos medarbe-
tarna, berättar Matti Olofsson som är VD för 
Junglemap. Och det enda sättet att få till stånd 
en beteendeförändring är att se lärande som 
en process istället för en punktåtgärd. Det är 
hela tanken bakom vår NanoLearning, och en 
av anledningarna att det idag är en av världens 
bästa utbildningar.

Det är inte bara tomma ord – Junglemap 
är som enda nordiska företag listat i Gartner 
Groups årliga sammanställning över världens 
bästa informationssäkerhetsutbildningar, 
och det för tredje året i rad.

 
Veckans viktigaste minuter
Konceptet bakom Junglemaps NanoLearning 

är enkelt: istället för att lägga en eller ett par 
heldagar per år på utbildningsinsatser som 
sällan är väl nog förankrade i den vardagliga 
verksamheten, sprider man ut informationen 
över tid. Kurserna består av 2-5 minuters lek-
tioner som går ut till personalen per mail eller 
SMS en gång i veckan. Drygt 95% av använ-
darna slutför sina lektioner, och 9 av 10 upp-
lever att det förändrar deras arbetssätt.

– Det är lättare att ta till sig information i 
små doser över tid, förklarar Matti. Och det 
finns forskning som visar att vi tappar upp 
till 70% av det vi lärt oss om det inte omsätts 
i praktiken inom ett par dagar. Därför är det 
så effektivt med en beteendeförändrande 
inlärnings process som NanoLearning, avslu-
tar Matti Olofsson.

FAKTA
nglemap ppfann ano earning (eller bite -

-si ed learning ) 2 6. nglemap har ca  
k nder varav 2  i Sverige samt 2.5 miljoner 
användare över hela världen, och har kontor i 

orge, Sverige och ngland.

äs mer på
.j nglemap.com

Besök oss på facebook
.facebook.com j nglemapglobal

ölj oss på inkedin
.linkedin.com company j nglemap-inc

Den svagaste länken när det handlar om informationssäkerhet är medarbetarnas 
egna beteenden och kunskapsnivå. Det är därför phishing- och ransomware-
angreppen ökar så markant – och åstadkommer så mycket skada. Men hur utbildar 
man hela sin personal utan att det tar för mycket tid eller kostar för mycket?

RAPPORTERING, BUDGETERING 
& ANALYS – I MOLNET

• Färdiga rapport- och branschpaket

• Visualisera utfall, budget och nyckeltal
• Samarbeta i budgetprocessen och slipp manuellt arbete

• Konstant tillgång till aktuell information, var ni än är

• Oxceed fungerar med alla ekonomisystem – även ert
• Inga förvaltningskostnader eller dolda avgifter

Över 1 000 Företag använder Oxceed idag 
– kontakta oss för en gratis utvärdering av tjänsten

Besök oss på www.oxceed.se
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Demaskop-panelen från i februari kon-
staterade att svenskarna ser cyberhotet som 
ett större hot mot Sveriges säkerhet än både 
världsekonomin och klimatet. Det är inte 
obefogat. Det statsunderstödda cyberspio-
neriet mot företag, myndigheter och forsk-
ningsaktörer har växt dramatiskt de senaste 
tio åren. 

Samhället står inför en enorm förändring 
när produkter och tjänster kopplar upp sig 
mot varandra. På samma gång som mäng-
den aff ärskritiska och värdefulla data växer 
med 5G, uppkopplade enheter, förmågan att 
hantera stora mängder data och artifi ciell 
intelligens ökar även risken. Sammankopp-
lingen mellan exempelvis telekomföreta-
gens nätverk och företagens värdeskapande 
aff ärsprocesser blir tätare vilket ytterligare 
sporrar cyberspioneri. 

För det är lönsamt att spionera. Det är 
dessutom riskfritt då det saknas internatio-
nell rätt som förhindrar cyberspionagen. 
Därför växer det statsunderstödda cyber-
spionaget. Genom att spionera på företag 
– och på så sätt komma över information 
och aff ärsdata - kan angriparländerna hjälpa 
inhemska företag att snabbare utveckla nya 
produkter och tjänster till en global marknad. 
För Ryssland, Kina och andra är cyberspione-
ri ett tillåtet verktyg att använda för att kon-
kurrera och för att utöva staternas infl ytande. 
Hotet kommer därför från stater och statsun-
derstödda aktörer. Inte enskilda hackare. 

Sårbarheter, beroenden och risker kom-
mer vi inte ifrån. Det går inte att helgardera 
sig. Det handlar om att utveckla strategier, 
verktyg och tjänster som behövs för att höja 
vår förmåga. Inte minst för att värdera risk 
och eff ekt. Det är en kapplöpning mot den 
svagaste länken.

 
Skydd av det digitala samhället är dock inte 
ett ansvar för regeringen allena och kan 
inte lämnas till staten att ensamt bygga upp. 
Eft ersom våra utmaningar är mångfacettera-
de, måste vi arbeta tillsammans för att skyd-
da det som ska skyddas och hjälpa varandra 
att hantera de risker som vi känner till – och 

de vi inte känner till. Idag ligger en stor del 
av hotet i aningslöshet och i den mänskli-
ga faktorns brister. Vi måste samtidigt fort-
satt verka för att normer, tydliga röda linjer, 
gemensam terminologi och ömsesidigt för-
troendeskapande åtgärder växer fram.

Vår framgång att möta cyberhot handlar 
till stor del om ny innovation; men då inte 
bara tekniska lösningar utan modeller för 
samverkan mellan berörda aktörer. 

Robert Limmergård
Generalsekreterare 
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

CYBERHOTET KOMMER 
FRÅN STATER

Robert Limmergård

UPPKOPPLAD!

Världsledande teknik

UPPKOPPLAD!
UPPKOPPLAD! UPPKOPPLAD!

UPPKOPPLAD!

UPPKOPPLAD!

UPPKOPPLAD!

UPPKOPPLAD!

UPPKOPPLAD!UPPKOPPLAD!

UPPKOPPLAD! UPPKOPPLAD!

UPPKOPPLAD!

UPPKOPPLAD!

UPPKOPPLAD!
UPPKOPPLAD!

UPPKOPPLAD!

Innovation. Industrial Internet of Things. Tillväxt.  
HMS Networks.

www.hms.se

Vill du jobba med  
världsledande teknik? 

HMS Networks växer och behöver 
fler duktiga ingenjörer och säljare. 
www.hms.se/jobb
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Är du framtidens affärskvinna eller affärsman?!
”Strategiskt inköp och upphandling” | Stockholm, Göteborg och Malmö | Sök senast den 15 maj

Yrkeshögskoleutbildningen ger fullt CSN-stöd och bygger på praktisk kunskap 
på en akademisk grund. Sök via www.oneacademy.se

One Academy är er strategiska affärspartner avseende inköp, upphandling och supply chain.
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Magnus Lindgren startade NewSeed 2009 
och har över femton års erfarenhet av e-han-
del, han har varit med och byggt allt från små 
enskilda kundanpassade lösningar till att ha 
haft  en nyckelroll i utvecklingen av några av 
Sveriges största e-handelstjänster.

– Vi fokuserar på människan i systemet 
och anpassar det eft er användarna, säger han.

Vad jobbar ni med just nu?
– Ett kul projekt är Elobina, deras aff ärsidé är 
nåt helt nytt och kan komma att revolutionera 
textilindustrin. De erbjuder textil on demand. 
Den som vill skapa något med textil tvingas 
oft a köpa stora mängder tyg, här ska du kunna 
köpa ner till en meter. Vi utvecklar deras web-
sida och backoffi  cesystem. Deras drift miljö 
ligger i Amazons moln och är skalbart. 

NewSeed håller sig uppdaterade om nya tek-
niker bland annat genom att ägna varje fredag 
eft ermiddag åt att fördjupa sig i något nytt.

– Vi måste ha koll om vi ska hålla oss på 
topp och kunna erbjuda våra kunder bra och 
fungerande tjänster. Vi tävlar i programmering 
en gång om året också, förra året var det Hacka-
ton i Berlin där vi blev utsedda till tvåa av en av 
sponsorerna, berättar Magnus Lindgren.

Kan du berätta om någon ny spännande 
teknik ni arbetar med?
– Vi jobbar nu med "serverlösa tjänster", 
serverless computing, som finns i Amazon 
Web Services. Det låter märkligt att ha en 
server utan att administrera den underlig-
gande maskinen men det ger en rad för-
delar i både hantering och prestanda. Det 

enklaste exemplet är RDS, relational data-
base service, där du kan ha en databas utan 
att behöva ta hand om själva maskinen som 
kör databasen. Det finns sedan en rad lik-
nande tjänster som ger positiva effekter till 
allt från prestanda och administration till 
att det även blir kostnadseffektivare.
NewSeed genomsyras av ett grundmurat 
intresse för e-tjänster och transparens i sitt 
erbjudande.

– Jag satt på en av Amazons föreläsningar 
där föredragshållaren säger att de kämpar för 
att hålla nere priserna. En person bredvid mig 
skrockar och ställer sig frågan varför vill man 
det? Vi delar däremot helt Amazons sätt att 
tänka. Ingen ska behöva betala mer än vad det 
faktiskt är värt, varken mer eller mindre. Det är 
vårt företagsideal, avslutar Magnus Lindgren.

FÖRETAGSPRESENTATION

DE GÖR KOMPLEXA LÖSNINGAR 
ENKLA FÖR ANVÄNDAREN

Där andra kanske 
ryggar så ser NewSeed en 

utmaning de gärna antar. 
– Vi arbetar med 

grundtanken att göra 
komplexa lösningar 

enkla för användarna. Vi 
förverkligar dina idéer, 

säger Magnus Lindgren 
på NewSeed.

Magnus Lindgren

Text: Redaktionen

Ibland hamnar man i situationer i 
livet då man behöver goda råd men 
inte har något personligt nätverk 
att vända sig till. Betydelsen av 
att ha en klok och erfaren person 
vid sin sida när man formas som 
 yrkesmänniska och blivande chef 
kan inte överskattas.

Detta har Bo Wigstrand tagit  fasta 
på och skapat Sveriges största 
 digitala mötesplats för mentorer. På  
Mentorerna.se kan entreprenörer, 
medarbetare och företag söka efter en 
 mentor eller få  personlig hjälp att matcha 

sina  behov med rätt mentor. Mento-
rerna.se har flera samarbetspartners, 
ett  exempel är  fackföreningen Unionen  
som erbjuder sina 640 000 medlemmar 
mentorer som karriärstöd. 

Badenoch & Clark som ingår i Adecco 
Group, är en annan partner inom head-
hunting och chefsrekrytering som erbjud-
er mentorskap för att säkerställa att den 
nyrekryterade chefen får en bra start.

Att ha en egen mentor har blivit  vanligare. 
Det kan bero på de nya  kraven som 
 samhälle och arbete ställer på oss 

människor, som hög  tillgänglighet, 
 professionalism och  stresstålighet.  

Vi har behov av bollplank för att  diskutera 
konflikter på arbetet, hantera den egna 
yrkesrollen, bolla sin personliga  utveckling 
eller andra frågor som vi har svårt att 
reda ut själva.

– Att få tillgång till en professionell och 
yrkeskunnig mentor är ovärderligt. 
Ibland löser man frågorna vid ett enda 
 mentormöte, men ofta använder man en 
mentor under längre tid, förklarar VD Bo 
Wigstrand.

MENTORER – EN PERSONLIG 
TRÄNARE FÖR YRKESLIVET

Att få tillgång till en professionell och yrkeskunnig 
mentor är ovärderligt, säger Bo Wigstrand, Vd  
Mentorerna.

 

Första mentormötet är kostnadsfritt och enklast bokar man det via Mentorerna.se
BOKA 
MÖTE!
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FÖRETAGSPRESENTATION

”No man is an island” gäller I högsta grad 
ditt hem. Vare sig man hyr, bor i en lägenhet, 
ingår i en förening eller bor i ett fristående hus 
så har man en omgivning och grannar att för-
hålla sig till. För vissa innebär det ett styrel-
searbete i föreningen och för andra innebär 
det att trivas med sina grannar. Boappa spa-
rar tid och ökar tryggheten och trivseln bland 
grannarna. 

Boappa är plattformen där precis alla Sveri-
ges boenden får plats. Det är helt gratis både 
för styrelsen att aktivera sin förening och för 
medlemmarna att använda appen som fi nns 
för mobilen (iOS och Android) och på web-
ben för användning med dator.

En unik funktion med Boappa 2 är att du som 
privatperson kan lägga in alla de boenden som 
du nyttjar och därmed samla all boendeinfor-
mation på ett ställe. Exempel är att man lägger 
in bostadsrättsföreningen samt familjens stuga 
som man delar med andra i familjen.

DIGITALISERA ERT BOENDE 
– HELT UTAN KOSTNAD!

Nu har uppföljaren till den populära 
appen kommit. ”Boappa 2” låter alla 
bostadsrättsföreningar, samfälligheter, 
stugbyar, koloniföreningar och 
grannskap att digitaliseras helt gratis.

Mats Isenberg, 
grundare Boappa

– HELT UTAN KOSTNAD!

TESTA BOAPPA 2

• Aktivera/skapa ert boende 
   på boappa.com
• Boende laddar ner appen ”Boappa 2” 
  eller loggar in på boappa.com



BUDGET & ANALYS
Oxceed är plattformen som ger företag nya möjligheter till 
verksamhetsstyrning – Oxceed är marknadens effektivaste 
verktygslåda för digital rådgivning!

• Komplett stöd för Budget & Prognos

• Analysera dina kunders verksamhet

• Skapa och dela era egna rapporter

• Översikter med nyckeltal och målstyrning

• Månadspaket med PDF-utskick

• Färdiga rapportpaket

Pris från 
199 sek/månad

”Förr fick vi underlag med två, tre månader fördröjning. 
Numera kan vi presentera nuläget. Och med hjälp av 
Oxceed kan vi ge råd om framtiden.”

- Mikael Strömbäck, Fyrklövern i Mälardalen AB

Besök oss på www.oxceed.se



VÅRA KUNDER FÅR 
8-12% I RÄNTA PER ÅR
Sedan finanskrisen har de svenska bankerna kraftigt dragit ner utlåningen 
till svenska företag vilket hämmar tillväxten i Sverige. Även fonder och  
institutioner har placeringsbegränsningar som gör att det är ont om låne-
kapital för mindre och medelstora bolag, vilket i sin tur driver upp räntan.

För dig som investerare innebär detta en unik möjlighet att få väldigt bra avkastning 
till en anständig risknivå. Vi förmedlar endast säkerställda obligationer i svenska 
och nordiska företag.

Att investera i obligationer är något helt annorlunda jämfört med aktieplaceringar. 
Hör av dig till oss så hjälper vi dig att ta reda på om detta är något som passar 
dig. Svensk Ränteförvaltning är specialiserade på utvärdering och förmedling av 
denna typ av investeringar. – Vi hjälper dig att hitta rätt!

Skicka intresseanmälan till: info@svenskranteforvaltning.se
Läs mer på: www.svenskranteforvaltning.se 
Eller ring : 08-408 011 00

Svensk Ränteförvaltning förmedlar värdefullt låne-
kapital till svenska välskötta bolag som vill växa. 
Genom vårt arbete och våra kunders pengar bidrar vi 
till tillväxt i den svenska ekonomin, vilket i sin tur bidrar 
till fler bostäder, arbetstillfällen och rationaliseringar. 
I förlängningen leder det till ökade skatteintäkter och 
bidrag till välfärden. 

Dina pengar placeras och växer där vi lever och bor. 
Detta kallar vi närodlad ekonomi.
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Med rätt kompetens och erfarenhet går det 
att utveckla eff ektiva processer för automa-
tion med hjälp av Robot Process Automa-
tion, RPA – i dagligt tal kallat digitala med-
arbetare.

– RPA kan göra allt som en mänsklig 
medarbetare kan göra i ett system, förutsatt 
att den digitala input som krävs fi nns till-
gänglig, till exempel i ett aff ärssystem, tabell, 
databas, på en skärm, i excel, etc. Man mås-
te även beskriva de undantag och avvikelser 
som kan tänkas dyka upp, och utmaningen 
är just att lära roboten att hantera avvikelser 
och att förstå att den inte har tillräckligt med 
information för att genomföra en transak-
tion, säger Pär Hedin.

PS Provider har arbetat med att eff ektivise-
ra processer sedan 90-talet och är idag en 
av Nordens absolut ledande leverantörer av 
digitala medarbetare till storföretag, kom-
muner, myndigheter och organisationer. En 
stor del av framgången kan tillskrivas en 
djup och bred erfarenhet inom processut-
veckling och aff ärssystem. Det handlar ock-
så om en robust, objektbaserad, metodik som 
ger snabb och kvalitetssäker utveckling samt 
enkel och resurseff ektiv förvaltning.

– Tillsammans med våra kunder så gör vi 
en analys av befi ntliga processer och hur väl 
dessa passar att robotisera. Hur mycket tid 
kan frigöras, vad innebär det för besparing 
och vilka andra mervärden kan detta tillfö-
ra. Roboten är tillgänglig 24 timmar om dyg-
net, sju dagar i veckan och den gör inte fel 
så länge man tränat den att göra rätt, säger 
Pär Hedin.

För verksamheter som inför digitala med-
arbetare innebär förändringen en kraft igt 
ökad tillgänglighet, kortare ledtider, höjd 
säkerhet och en väsentligt förbättrad kost-
nadseff ektivitet. Allt inom ramen för befi ntli-
ga system och applikationer genom att robo-

ten tar informationen från de skärmbilder 
och gränssnitt som redan fi nns.

– Genom att eff ektivisera och säkerstäl-
la administrativa stödprocesser så kan de 
mänskliga medarbetarna fokusera på mer 
värdeskapande arbete. Digitala medarbetare 
är också en skalbar lösning som kan kom-
ma på plats väldigt snabbt jämfört med att 
automatisera en process på traditionell väg. 
Från det att man får en idé så tar det cirka två 
veckor till att den automatiserade processen 
fungerar i produktion.

Parallellt med att träna robotarna på proces-
serna så utbildar PS Provider kundens med-
arbetare i att träna upp roboten.

– När kunskapen väl fi nns i den egna 
organisationen så blir stegen allt kortare från 
tanken att det här borde roboten kunna fi xa 
till att få den att utföra just den arbetsuppgif-
ten, säger Pär Hedin.

Ytterligare en utveckling på stark frammarsch 
är chatbotar och kognitiva agenter.

– Tidigare fanns det chatbotar som i prin-
cip bara svarade som en FAQ, idag så kan 
man hålla en mer naturlig dialog med boten. 
Den kommer ihåg kontext, om jag till exem-
pel har sagt att jag bor i Halmstad så kommer 
den inte senare att fråga om adress utan bara 
vilken gata det är jag bor på. De mer avan-
cerade kognitiva agenter kan känna av kun-
dens humör och anpassa sina svar utifrån 
kundens sinnesstämning. Man kan tänka sig 
att en kund kontaktar sitt försäkringsbolag, 
chatboten kan se att kunden har en dotter på 
sju år och skulle, om tonfallet i kommunika-
tionen upplevs som positiv, kunna vara pro-
aktiv och fråga om kunden är intresserad av 
en försäkring för barnet.

Hur ser ni på utvecklingen framåt?
– Utvecklingen av självlärande robotar inne-
bär att ju mer avancerad AI desto mer kan 

den också lära sig. RPA kommer att få kogni-
tiva funktionaliteter vilket gör att den typen 
av robot på egen hand kommer att förstå vad 
som kan automatiseras och därmed också 
kunna föreslå lämpliga processer att auto-
matisera. Den kommer också att kunna göra 
ett utkast till hur automationen ska se ut, sen 
krävs det bara att en människa går in och 
godkänner den. Det här ligger sannolikt inte 
mer än något år fram i tiden. Nästa steg inne-
bär sannolikt att med koppling till AI och 
stora datamängder så kommer den att kunna 
dra andra typer av slutsatser och lära sig pro-
cessen att till exempel förstå hur en faktura 
ska konteras, inte bara att den ska konteras 
och i processerna rapportera tillbaka och ge 
förbättringsförslag. Med AI kommer det att 
fi nnas en helt annan kraft  och dynamik i pro-
cessen. Det är inte otänkbart att där roboten 
idag gör monotona, rutinmässiga uppgift er så 
kommer den i morgon att kunna hantera mer 
avancerade analyser.

Där roboten, RPA, utför saker i systemet så 
sköter chatboten dialogen i gränssnittet, den 
gör ingenting i de bakomliggande systemen. 
Men man kan redan idag koppla samman 
dem.

– Det fi nns en stor potential för den här 
tekniken inom bland annat off entlig verk-
samhet. Kommuner kan dela på chatbotar, 
där de kan ta hand om till exempel frågor 
om bygglov. Svaren kring dessa är till 90 pro-
cent samma oavsett ort, genom att bygga upp 
bibliotek med de 100 vanligaste frågorna så 
kan man eff ektivisera arbetet med att besvara 
dem. Tekniken ger ökad eff ektivitet och bätt-
re lönsamhet men det är minst lika viktigt att 
uppmärksamma högre processkvalitet, ökad 
tillgänglighet och säkerhet, säger Pär Hedin.

Läs mer: psprovider.se

FÖRETAGSPRESENTATION

DIGITALISERING MED ROBOTAR 
GER ÖKAD EFFEKTIVITET 

OCH TILLGÄNGLIGHET
Transaktionsintensiva, 

monotona arbeten 
är som gjorda för att 
ersättas av en robot, 

det är sannolikt ingen 
som skulle sakna att 

sitta och registrera 
fakturor, konstaterar 
Pär Hedin, ansvarig 
för området digitala 

medarbetare hos PS 
Provider.

Text: Redaktionen

PROVIDER



Testa hälsan innan
ohälsan testar dig.
Vi vill att du enkelt skall upptäcka framtida ohälsa i tid 
och kunna agera. Du behöver inte vänta tills du känner 
dig sjuk. För vi tror att du med rätt kunskap kan påverka 
och förbättra din framtida hälsa i tid. Över tid.

Läs mer om hälsokontroll genom blodprov till 
mobilen på werlabs.se
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Lyft ab arbetar med unika och special-
designade kompletta transportöranlägg-
ningar
för materialhantering.

En stor del av Lyft abs produkter 
består av kundanpassade speciallösning-
ar som inte
fi nns i något standardsortiment.

Du som kund får alltid prata med sam-
ma person hos oss, en trygghet för dig 
som kund.

Inom företaget har vi kompetens och 
kunskap när det gäller:
• Kapacitetsberäkningar

• Hållfasthetsberäkningar

• Layoutförslag

• Kvalitets- och säkerhetsnormer

• CE-märkning

• Transporterar laster upp till 70 ton 
/ transportör

Vi värnar om produkter 
och leveranser med:

• Hög kvalitet

• Lång livslängd

• God fi nish

• Hög leveranssäkerhet

• Snabba leveranser

Allt detta sammantaget gör att Lyft ab 
är en komplett samarbetspartner när det 
gäller material- och logistiklösningar.

Om du så bara har en liten tanke när 
det gäller materialhanteringsbehov så 
tveka inte att kontakta oss så gör vi dina 
tankar och planer till verklighet.

Företaget, som startades år 2002 av Kent 
Gillberg, har omkring 30 anställda. I början 
arbetade Exmo endast med extern montering 
som namnet antyder, men har sedan starten 
utvecklats till att sälja kompletta lösningar för 
produktion och därmed blivit en renodlad 
outsource verksamhet där kunden kan låta 
Exmo AB stå för den fysiska verksamheten. 

-På så vis kan våra kunder renodlat foku-
sera på försäljning, utveckling och mark-
nadsföring av sina produkter, säger företagets 
VD tillika grundare Kent Gillberg.

Exmos kunder kommer från vitt skilda bran-
scher och har oft a väldigt höga krav på kva-
litet. Att ha en bred kundkrets innebär att 
Exmo har fått en gedigen kunskap kring 
de skilda kvalitetskrav som gäller för var-
je enskild produkt. Kraven för en kund vars 
produkter sysslar med energilagring skiljer 
sig väldigt mycket från de som producerar en 
barnstol eller delar till en lastbil. Exmo arbe-
tar aktivt med att mätta de kvalitetsbehov 
som gäller för varje specifi kt kundcase.

-Vi vet att kvalitetskraven varierar myck-
et beroende på om kunden presenterar en 
konsumentprodukt, som ställer höga krav på 
utseende och funktion, eller om det gäller en 
komponent som ska fi nnas inuti bilar, där det 
råder höga krav på säkerhet. Där har vi spe-
cialistkunskap och kan vägleda våra kunder 
rätt, förklarar företagets VD.

I devisen “Made in Sweden” 
arbetar Exmo för att stärka den 
svenska tillväxten genom att, så 
långt det är möjligt, samarbeta 
med de närliggande företagen för 
att hitta produktionslösningar 
som stärker tillväxten inom lan-
det. Eftersom företaget är belä-
get i den industritäta Gnosjöre-
gionen i Småland, använder de 
sig ofta av andra företag i samma 
region, för att minska transport-
sträckorna.

-Vi vill vara det självklara valet 
för produktionslösningar inom 
Sverige. Vi vill att alla ska tänka 
’’Exmo, Sverige’’ framför andra 
alternativ, avslutar Kent.

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGET SOM 
FÖRVERKLIGAR DIN IDÉ

För det familjeägda 
företaget Exmo AB i 

Anderstorp, Småland, är 
kvalitet viktigast i arbetet 

med att tillhandahålla 
produktionslösningar 
åt sina kunder. Exmo 

kopplar samman kunder 
med rätt leverantörer 

och tillhandahåller 
kompletta lösningar 

med montering, inköp/ 
utskick, lagerhållning 
samt förbättring och 

kvalitetsarbeten. Hit går 
det att vända sig med 

sin idé och få hjälp med 
att omsätta den till en 

produkt.

Kent Gillberg
Text: Redaktionen

FÖRETAGSPRESENTATION

LYFTAB – MED MÅNGÅRIG ERFARENHET 
AV MATERIALHANTERING OCH LYFT

Lyftab är ett mindre företag med många års 
kunskap och erfarenhet inom materialhanterings- och 

lyftbranschen och vi månar om att behålla den
smidighet och nära samarbete mellan de olika 

avdelningarna inom företaget som detta medför.

Stackarpsvägen 1, 264 39 Klippan
042-208330,
www.lyftab.se, info@lyftab.se



SveMas verktyg hjälper kunder att få kontroll över sitt varumärke. Genom VarumärkesBarometern
har SveMa levererat kunskap i över 30 år. Företaget levererar trygghet över tid vilket gett många
nöjda och lojala kunder. På ett enkelt och lättarbetat sätt hjälper SveMa stora och små företag att
maximera sina möjligheter.

Hur stor är lojaliteten för
ditt varumärke?

Camilla, Lisette och Malin
Projektledare på SveMa

Har tillsammans 26 års erfarenhet
av undersökningar hos SveMa

Foto: Victoria Norberg

”Vi kan varmt rekommendera
SveMas tjänster och produkter till
alla som vill veta mer om sitt 
varumärke”
Pernilla Holmgren, Marknadschef, HydX AB

SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB
Tel: 031-750 87 00   E-post: info@svema.se   www.svema.se

Kontinuitet
En enda undersökning säger egentligen
inte så mycket i en dynamisk verklighet.
Den blir ett utgångsläge, en ögonblicks-
bild av ett verkligt skeende. Den största
nyttan av undersökningar får företaget
genom kontinuitet. Då får de nödvändig
feedback vilket gör det möjligt att följa
utvecklingen och eventuellt revidera
marknadsaktiviteterna för att kunna
uppnå det uppsatta målet. Kontinuitet är
kvalitetssäkrande och en viktig del i ett
företags utveckling. Detta är något Sve-
Mas kunder är väl införstådda med och
väljer därför att följa upp sina resultat 
årligen.

”Med SveMas undersökning
hittade vi ett stort behov
bland de som renoverar
sina badrum, som vi faktiskt
inte visste fanns. Detta
gjorde att vi tog fram en helt
ny produkt. Skagenrack är
numera vår storsäljare och
utan SveMas undersökning
hade inte denna produkt
existerat.”
Jörgen Carlsson, Utvecklingschef,
Macro Design, Svedbergs

VarumärkesBarometern
SveMa har sedan 1985 hjälpt företag att
undersöka hur de uppfattas på markna-
den i form av igenkänningsgrad, om-
döme, lojalitet och de associationer
varumärket har med VarumärkesBaro-
metern. Oavsett vilket behov företag har
kan SveMa undersöka och leverera en
tydlig marknadsrapport med lättolkat re-
sultat. Kunderna upplever det som en
stor trygghet att man genom hela proces-
sen har en egen projektledare som hjäl-
per till med allt från start till mål. 

- Det är en styrka att företag vågar
fråga sina kunder vad de tycker och hur
de uppfattar dem. Företag får bättre förs-
tåelse och kan tillmötesgå kundernas
behov utifrån deras önskemål, säger pro-
jektledare Camilla Börjesson.

”Kan varmt rekommendera
SveMa som 
samarbetspartner.”
Birgitta 'Bitte' Nilsson, Marknad-och 
försäljningschef Ramundbergets 
Alpina

Nöjda kunder
Ditt varumärke lever i din målgrupps
medvetande varje dag, men vet du egent-
ligen hur väl igenkända ni är samt vad ni
associeras med? Med hjälp av Varumär-
kesBarometern får ni reda på detta. Det
händer ibland att företagets resultat skil-
jer sig väsentligt från sin egen självupp-
fattning. Detta behöver inte vara något
negativt utan vi ger då företaget ett rik-
tigt bra verktyg för att arbeta vidare med
sina marknadsåtgärder.

- Att bygga och sedan vårda det egna
varumärket är viktigt och kommer i
framtiden att bli ännu mer avgörande för
företag som vill utöka sina marknadsan-
delar och stärka relationerna till de redan
befintliga kunderna, säger Lisette Wall-
ström, projektledare inom teknik- och
automationsbranschen.

Skräddarsydda undersökningar
- Vi har märkt att behovet av specialanpassade under-

sökningar är något företag eftersöker allt mer. Ibland är
det inte heller så enkelt att ställa rätt fråga för de svar
företagen egentligen vill ha och jag hjälper regelbundet
kunder att få rätt fråga ställd. Med vårt nya koncept er-
bjuder vi möjligheten och flexibiliteten att utifrån före-
tagens egna önskningar och behov undersöka bland sin
utvalda målgrupp, berättar Malin Tengberg, projektle-
dare för SveMas skräddarsydda undersökningar.

FÖRETAGSPRESENTATION
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– Oavsett yta så kan vi förse den med ett 
budskap, förklarar Goce Cavdarovski, vd.

Under 30 år har verksamheten förstås 
hunnit utvecklas en hel del. Mest har hänt 
på produktsidan, helt enkelt eft ersom att fl er 
och fl er produkter hela tiden tillkommit. 

– Vi började med att trycka packtejp, vil-
ket vi fortfarande gör, men med tiden har 
det växt så att vi gör allt från bildekaler till 
visitkort, och allt där i mellan. Vi trycker 
även böcker och producerar presentartiklar 
till företag som vill ge gåvor till kunder eller 
anställda.

Således är kundgruppen stor och varie-
rad.

– I princip kan alla som vill synas vän-
da sig till oss, så det fi nns egentligen inga 
begränsningar, menar Goce Cavdarovski.

Trots att allt mer kommunikation idag 
bedrivs digitalt är eft erfrågan på fysiska 
budskap ”IRL” fortsatt stor, menar Goce 
Cavdarovski.

– Det fi nns stor kraft  i att synas ute i sam-
hället. Ett bra exempel är om du har en före-
tagsbil med din dekor på. På så sätt har du 
en kringresande reklampelare som är ute så 
gott som hela tiden. Och har du en hel bil-
fl otta, ja då blir eff ekten ännu större. Folk 

lägger märke till din verksamhet, både med-
vetet och undermedvetet och du ger ett både 
större och proff sigare intryck, säger han.

Eft er 28 år i Trelleborg fl yttade X-import 
nyligen till Lund.

– Jag tog över företaget eft er min far och 
eft ersom jag bor i Lund blev det enklare så 
helt enkelt. Lund är också en större stad, 
med fl er företag och således en ännu bättre 
marknad. Samtidigt fi nns våra kunder i hela 
landet vilket gör att vi inte är beroende av 
en specifi k ort.

X-imports signaturprodukt packtejpen 
är fortfarande en storsäljare, vilket har sina 
naturliga orsaker.

– Slår man in sina paket med en per-
sonlig packtejp så får man ett fl ertal posi-
tiva eff ekter. Del innebär det en säkerhetsåt-
gärd, eft ersom packtejpen blir som ens eget 
sigill – paketet kan därmed inte öppnas och 
sedan återförslutas utan att det syns. Dess-
utom syns din logga i hela ledet – från att 
budet hämtar, till postterminalen, vidare till 
brevbäraren och sedan hem till kund, säger 
Goce Cavdarovski.

Vad har ni på gång framöver?

– Vi har nyligen börjat erbjuda en ny pro-
dukt: present- och silkespapper med eget 
tryck. Dessa går att köpa i små kvantiteter 
vilket underlättar för många av våra kunder, 
som tidigare har varit tvungna att köpa väl-
digt stora partier. I och med att vi nu sitter 
i Lund kommer vi också jobba för att hit-
ta fl er lokala kunder samt komma till rätta 
eft er fl ytten, säger Goce Cavdarovski.

Läs mer på x-import.se 
eller sök ximport på Facebook 

FÖRETAGSPRESENTATION

OAVSETT YTA
de förser den med ditt budskap

I 30 år har X-Import 
försett sina kunder 

med lösningar inom 
förpackningssystem och 

visuell kommunikation. 
Dekaler, packtejp, skyltar, 

fönsterdekor och vepor 
är bara ett litet urval av 

bolagets produktportfölj.

Text: Redaktionen

Det finns stor kraft 
i att synas ute i 
samhället. Ett bra 
exempel är om du 
har en företagsbil 
med din dekor på
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Vi träff ar Per Johansson, VD och delägare i 
Karlstadföretaget Soleil IT Sweden AB, som
berättar att företaget bistår med spets- och 
helhetskompetens inom intranät och digitala
arbetsplatser.

– Uppdrag kring intranät och digitala 
arbetsplatser dominerar verksamheten, och 
härhar vi lång erfarenhet av att skräddarsy 
och anpassa lösningar för våra kunder.

Vi är gediget intresserade av både människor 
och teknik, och brinner för att med hjälp av 
digitalisering göra många människors arbete 
roligare, enklare och eff ektivare. Vi vill gär-
na jobba med verksamheter som investerar 
i sina medarbetare genom att satsa på sina 
digitala arbetsmiljöer.

När det gäller webbutveckling åtar sig Soleil 
IT allt kring uppbyggnaden av ett intranät 
eller en externwebbplats – från förstudie med 
behovsanalys, exempelvis i form av eff ekt-
kartläggning och grafi skt designarbete till 
programmering och införande. Inom områ-
det systemutveckling levererar de moder-
na systemlösningar som på ett utmärkt sätt 
kombinerar enkelhet och fl exibilitet.

Framhåller konsulterna
Soleil IT har sitt säte i Karlstad där verksamhe-
ten utgår från de huserar i fräscha lokaler mitt 
i stadens centrum. Härifrån servar de kunder 
från både off entliga och privata verksamheter 

runt om i hela landet. Per Johansson lyft er gär-
na fram sina konsulter som den främsta anled-
ningen till företagets framgångar.

– De är synnerligen kompetenta inom res-
pektive områden. Det har bidragit till att vi 
har kunnat bygga långsiktiga aff ärsrelationer 
med våra kunder, vilket är något vi hela tiden 
eft ersträvar. Det är också viktigt att vi alltid 
jobbar väldigt nära våra kunder mot bak-
grund av att många av våra uppdrag är agila, 
påpekar Per Johansson, som också är en sann 
förespråkare av trivsel på arbetsplatsen.

– Här på Soleil IT gör vi oft a saker tillsam-
mans. Jag är övertygad om att man presterar 
bättre om man hittar en bra balans mellan 
jobb och fritid, säger han.

Positiv utveckling
Soleil IT har ända sedan starten haft  en posi-
tiv utveckling med stadig tillväxt. Per både 
tror och hoppas att den goda trenden kom-
mer att hålla i sig.

– Inom en femårsperiod kommer bolaget 
att ha vuxit ytterligare, samtidigt som vi kom-
mer att ha etablerat oss som en ledande hel-
hetsleverantör av intranät och digitala arbets-
platser. Det gäller också för oss att fortsätta 
hålla fokus på att jobba kundnära. På så sätt 
kan vi bidra till ökad trivsel och trygghet i 
många människors digitala arbetsplatser.

FÖRETAGSPRESENTATION

TRIVSEL OCH TRYGGHET PÅ 
DIN DIGITALA ARBETSPLATS

Konsultbolaget Soleil IT 
Sweden AB:s vision är att 
skapa trivsel och trygghet 

i det digitala.
Digitala 

arbetsplatser inklusive 
Intranätslösningar, 

webbutveckling, 
systemutveckling,

projektledning och 
processutveckling är 

företagets specialiteter. 
Och det är ett koncept 
som attraherar kunder 

inom många olika 
branscher.

Försvagad muskulatur är en vanlig orsak 
bakom såväl snarkning som apné samt vid 
mellangärdesbråck, med vanliga symptom 
som sura uppstötningar, ret- och slemhosta, 
bubblig seg saliv och heshet. Det senare inne-
bär att hålet i diafragman, som matstrupen 
passerar igenom, är vidgat på grund av en 
försvagad diafragma. Magsäcken glider upp 
och ner genom hålet och påverkar övre mag-
munnens förmåga att hålla tätt samt matstru-
pens funktion. Den trycks samman likt en 
dammsugarslang och muskeln i övre delen av 
matstrupen, klarar inte av att slappna av för 

att släppa ner maten i matstrupen. Lika oft a, 
som magsäcken åker upp och ned som ett 
fl öte igenom diafragman, sätter den som är 
drabbad lättare i halsen, får mat som fastnar 
och istället kanske kommer upp igen, eller får 
problem med sura uppstötningar, segt slem 
eller saliv. 

Träning med IQoro stärker muskulatur som 
du inte kan nå genom egen vilja, med bevisad 
eff ekt. För att aktivera dessa muskler måste 
signaler gå upp och ned från hjärnan. IQoro 
aktiverar – via naturliga kommunikationsvä-

gar, sensoriska nervbanor, från munnen till 
hjärnan – muskler från ansikte, munhåla, 
svalg, matstrupe ner till diafragma och mag-
säck. Det som krävs är 90 sekunders träning 
per dag med IQoro. 

Forskningen visar på vikten av att lyssna till 
patientens symptombeskrivning för att kun-
na ställa rätt diagnos och påbörja behandling. 

Läs mer på www.iqoro.com 

FÖRETAGSPRESENTATION

SNARKNING OCH REFLUX BEHANDLAS VIA 
SNABBASTE BREDBANDSUPPKOPPLINGEN 

TILL HJÄRNAN
Lider du av 
sväljsvårigheter, 
klumpkänsla i halsen 
och ständig rethosta? 
Har du slussats runt 
i vården utan att 
läkarna hittar något 
fel på dig? År du en 
av hundratusentals 
svenskar som dagligen 
äter syradämpande 
medicin? Kanske har du 
problem med snarkning 
och sömnapné. Svenska 
neuromuskulära 
behandlingsmetoden 
IQoro® tränar eff ektivt 
upp invärtes förslappad 
muskulatur och 
ger människor 
livskvalitén tillbaka.
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Semax Material Handling AB startades under 
senare delen av 80-talet och fl yttades seder-
mera från Hultsfred till dagens ändamålsen-
liga lokaler i Storebro. Här träff ar vi Royne 
Engström som driver verksamheten vidare 
tillsammans med delägarna Lars och Mag-
nus Lantz.

– Vi är åtta anställda i bolaget och har lång 
erfarenhet av truckar och tillbehör. Vi kon-
struerar och tillverkar speciallogistiklösning-
ar i form av truckar till aktörer inom framför 
allt pappersindustrin och tryckeribranschen, 
berättar Royne.

Fler eltruckar
För Semax Material Handling AB handlar det 
oft a om att jobba med hela kedjan, från idé 
till färdig lösning. I regel rör det sig helt och 
hållet om kundanpassade truckar, vars ingå-
ende komponenter oft a är lokalt producera-
de i trakterna kring Vimmerby eller i övriga 
Småland. På plats i lokalerna i Storebro mon-
teras de sedan samman till en färdig truck. 
Några av bolagets kunder är DS Smith, Stora 
Enso och SCA.

– Man kan kalla oss specialister på logis-
tiklösningar och trenden är att det går mer 
mot eltruckar där vi levererar stora och små 
varianter på allt ifrån 6 till 15 ton. Självfal-
let har vi både dieseltruckar och gasoltruckar 
i sortimentet om kunden så önskar. Vi löser 
våra kunders logistikproblem, säger Royne 
Engström.

Höga ambitioner
Semax ombesörjer även service och reserv-
delar. Här jobbar man helt märkesoberoende 
och med kunskap och kompetens även kring 
andra truckmärken. Flexibiliteten i fi rman är 
med andra ord påtaglig.

Det breda konceptet attraherar en växan-
de kundkrets, vilket gör att Royne och hans 
medarbetare har all anledning att se positivt 
på företagets framtid.

– Vår målsättning är att växa och öka våra 
volymer. Målet är att producera 20-25 truck-
ar om året och i takt med detta även beman-
na företaget däreft er. Det gäller för oss att 
täcka behovet och eft erfrågan av speciallogis-
tiklösningar i både Norden och övriga Euro-
pa. Vi vill höras och synas inom vår bransch 
och vara det självklara valet för våra kunder, 
avslutar Royne Engström.

Hellstens Mekaniska tillverkar bearbetade 
precisionsdetaljer i stål, aluminium och rost-
fritt åt tillverkningsindustrin och startades 
i ett garage i Mjölby 1983 av Johnny Hell-
sten. 1987 fl yttade man till Väderstad. Tolv 
anställda hanterar ett femtontal specialisera-
de maskiner så bra att omsättningen mer än 
fördubblats. 2014 stod den nya produktions-
anläggning klar med ett fl ertal nya bearbet-
ningsmaskiner och en robotcell. 

– Det betyder hög automationsgrad med 
snabba ledtider, hög fl exibilitet och hög kon-
kurrenskraft  mot lågkostnadsländer, säger 
VD Rickard Hellsten.  

Produkterna man tillverkar används inom 
jordbruk, hydraulik och på fordon. De ham-
nar i många välkända varumärken och slut-
produkter. Ett exempel är att man tillverkar 
så kallade axeltappar till jordbruksmaskiner, 
som håller maskinens hjul uppe. 

– Vi har en positiv framtidstro och hög 
investeringsvilja. Därför satsar vi helt och 
fullt på den senaste tekniken - samtidigt som 
vi växer så det knakar.

Den senaste tekniken innebär att en mekanisk 
verkstad inte är den smutsiga, larmande och 
rökiga miljö som den var. Idag är fabriksmiljö-
erna lika rena som ett kontor. Att vara CNC-ope-
ratör är ett yrke som kräver god teknisk kunskap 
och en bra utbildning i botten. Att locka arbets-
kraft  är också en av de utmaningar hela bran-
schen och Hellstens Mekaniska står inför.  

– Branschen skriker eft er arbetskraft  men 
den är svår att få tag i. En del beror nog på att 
den gamla bilden fi nns kvar hos många, men 
också på att kommunerna inte satsar på den 
typ av utbildningar som krävs. Plus att infor-
mationen och kommunikationen till skol-
ungdomarna inte når fram. 

2015 blev man årets företagare i Mjölby och i 
fj ol omsatte företaget drygt 30 miljoner kro-
nor och samarbetade med ett 40-tal kunder, 
några små och andra betydligt större. 

– Det viktigaste för oss är att kunderna 
uppfattar att vi är prestigelösa och lösnings-
orienterade om något skulle uppstå, vilket det 
ju gör eft ersom vi är människor. 

Just att vara lösningsorienterad betyder att 
Rickard och Hellstens Mekaniska är beredda 

att investera i maskiner som kan utföra den 
produktion som kunderna har behov av.

– Kan vi se en framtida fördel eller vinst i 
att skaff a en ny maskin så har vi inga problem 
med att fatta sådana beslut, dessutom snabbt 
eft ersom vi är en liten och platt organisation. 

Företaget är certifi erat enligt både ISO 9001 
och 14001. Kvalitetscertifi eringar som ställer 
hårda krav på verksamheten och som lock-
ar till förbättringar även på andra områden. 

– Vår vilja att ständigt utvecklas avspeglas 
även i vårt kvalitets- och miljöarbete. 

Men även bredare miljömål är aktuella.
– Vi ska minimera påverkan på miljön 

genom att välja material och produktions-
metoder som är så skonsamma som möjligt. 

Ett gott exempel på det är att man installerat 
304 solpaneler på fabrikstaken, som kommer 
stå för 20 procent av del el företaget förbrukar. 

– Vi vill bidra med det vi kan för en bätt-
re värld och miljö, nu yppade sig möjligheten 
att bidra till miljön mer handfast via solenergi. 

www.hellstens-mek.se
0142-70600, Info@hellstens-mek.se

FÖRETAGSPRESENTATION

VI ÄR SNABBA OCH LÖSNINGSORIENTERADE
 MED STOR INVESTERINGSVILJA

Hellstens Mekaniska 
är ett företag med 

korta beslutsvägar, hög 
specialiseringsgrad, 

fl exibel inställning, 
vilja att vara bäst 

avseende kvalitet och 
leveranssäkerhet samt 
ett stort intresse av att 
investera i sådant som 

fyller kundernas behov.

Rickard Hellsten, 
VD på Hellstens Mekaniska

Text: Redaktionen

FÖRETAGSPRESENTATION

SPECIALTILLVERKADE TRUCKAR 
BLIR SMARTA LOGISTIKLÖSNINGAR

Pappers- och 
tryckeribranschen 
är i stort behov av 

ändamålsenliga 
lösningar för eff ektiv 

logistik. Här kan 
Semax Material 

Handling AB spela 
en central roll 

som konstruktör 
och tillverkare av 

specialtruckar. 
Det handlar om 

högkvalitativa 
lösningar som 

anpassas helt efter 
beställarnas behov 

och önskemål.

Maskinerna hos Hellstens Mekaniska är 
specialiserade men verksamheten är fl exibel 
och man har inga problem med att investera 
i nya maskiner för att kunna genomföra den 
produktion som kunderna önskar.
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Air4You bildades i Sunne 2014 där bolaget 
alltjämt driver en fi lial. Verksamheten utgår 
dock numera från Karlstad och sysselsätter 
tolv anställda, varav tre tekniker med fokus på 
bland annat luft injustering, felsökning, ser vice 
och funktionskontroller, samt sju montörer.

- Vi tar ett helhetsansvar kring allt som 
rör ventilation och vänder oss till både pri-
vatpersoner, företag och fastighetsbolag, 
säger Fredrik Karlsson som leder bolaget och 
som äger detsamma tillsammans med Brö-
derna Wingefors.

Helhetslösningar
Klimat- och ventilationsoptimering samt 
installation, service och kontroll av ventila-
tionsanläggningar är Air4You:s specialite-
ter. Man utför även rensning av kanalsystem. 
Företaget kan utföra service vid akuta tillfäl-
len och även teckna serviceavtal med de kun-
der som så önskar.

- Vi utför allt ifrån projektering och mon-
tage till installation och injustering, samt ser-
vis och underhåll och vi arbetar i samband 
med både nybyggnation oh renoveringar, 
säger Fredrik. 

Air4You utför också OVK-besiktningar, 
vilka enligt lag måste genomföras vart tred-
je eller vart sjätte år beroende på vilket sys-
tem det rör sig om, men alltid i samband med 
nyinstallation. 

- Vi utför också luft injusteringar som reg-
lerar så att rätt mängd luft  går in och ut ur 
ett rum eller en fastighet. man går eft er vis-
sa normer och det är viktigt, inte minst för 
arbetsmiljön, att man har rätt inomhuskli-
mat, poängterar Fredrik Karlsson.

Märkesoberoende 
Värmland är bolagets huvudsakliga arbets-
område. Lecab och Bröderna Wingefors, 
byggföretag som Häggmark & Söner, Peab 
och Byggdialog, industribolag som Tetra Pak 
och Anva Polytec samt kommuner är bara 
några exempel ur den digra kundkretsen. 

- 2016 jobbade vi med 240 studentlägen-
heter i Kronoparken på uppdrag av Lecab/
Byggdialog och just nu jobbar vi med en 
större nyinstallation för Anva Polytec i Sun-
ne kring en ombyggnation av en produk-
tionslokal. Senare i år ska vi utföra en annan 
nyinstallation för byggföretaget Häggmark & 
Söner i Sunne, berättar Fredrik. 

Air4You är ackrediterat för Swegon Casa 
som säljer ventilationsaggregat och är ensamt 
på marknaden med att erbjuda tio års garanti. 

- Vi jobbar mycket med aggregat från 
just Swegon och IV, men är i grund och bot-
ten helt märkesoberoende, upplyser Fred-
rik Karlsson och nämner avslutningsvis att 
Air4You förra året utnämndes till ett tillväxt-
företag av Almi

FÖRETAGSPRESENTATION

KOSTNADS- OCH MILJÖBESPARINGAR
MED SUNDA INOMHUSKLIMAT

Allt fl er upptäcker de såväl ekonomiska 
som miljömässiga fördelarna med 

dunsa inomhusklimat. Air4You är med 
andra ord en aktör i takt med sin samtid 
med ett brett koncept kring klimat- och 

ventilationsoptimering. Man står för 
helhetslösningar som innefattar allt ifrån 

projektering till färdig installation och 
efterföljande serviceinsatser.

KARLSTAD & SUNNE
054-850506
www.air4you.se

• VENTILATION 
• PROJEKTERING 
• SERVICE 
• EL- OCH STYRARBETEN 

• OVK-BESIKTNINGAR & KARLSKOGA

NVR – making all 
shares tradeableTM

Our mission is to consolidate private company 
ownership onto one common electronic registry, 
and bring a wealth of financial services to all  
privately held companies and their shareholders.

www.nvr.se

NVR – making all 
shares tradeableTM

Our mission is to consolidate private company 
ownership onto one common electronic registry, 
and bring a wealth of financial services to all  
privately held companies and their shareholders.

www.nvr.se

Bland Sveriges ”friska” befolkning lider 
minst 10 % av sväljsvårigheter. Symp-
tom kan vara halsbränna, klumpkäns-
la, sura uppst tningar, s rta, re u  
samt ret- och slemhosta, svårigheter 
som i flera fall leder till social isolering. 
Åtskilliga äter syradämpande läkemedel 
i åratal.

Snarkning och apné 
Utöver sväljproblem är snarkning och 
sömnapné ett utbrett problem. Du kan-
ske inte snarkar själv men din partner 
gör det vilket gör att båda drabbas. 
Åtskilliga par har skilda sovrum till följd 
av snarkning, något man inte gärna talar 
högt om. 
 Andelen som dessutom lider av and-
ningsuppehåll, sömnapné, är vanligare 
än vad man trott. En person som lider 
av sömnapnésyndrom kan ha hund-
ratals andningsuppehåll per natt med 
syresänkningar i blodet. Något som 
ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, 
såsom stroke.
   Studier visar att IQoro® ökar spänsten 
(tonus) i muskulaturen i de övre luftvä-
garna, vilka på så vis förhindras från att 
kollapsa och orsaka andningsuppehåll 
samt störande ljud. Träningseffekten 
med IQoro® kommer dock inte omedel-
bart vilket gör att du bör fortsätta med 
de eventuella hjälpmedel du har idag.
Metod med bredd
Då den neuromuskulära behandlings-
metoden IQoro® aktiverar kroppens eget 
inprogrammerade system från mun, 
hjärna till magsäck, förklarar det varför 

• LÄTT ATT ANVÄNDA 
• 1,5 MIN TRÄNING/DAG
• VETENSKAPLIGT BEVISAD  

EFFEKT

®

Att kunna avnjuta en god middag
är inte en självklarhet för alla. 
Mörkertalet bland dem som lider av 
sväljsvårigheter, dysfagi är stort. 
 Även snarkning och sömnapné är 
ett ut rett pro le  u nns e and
lingsmetoden IQoro®, som tränar upp 
invärtes förslappad muskulatur och 
ger människor livskvalitén tillbaka.   

e u  eller st rande 
snarkning?

IQoro® har 
positiv inverkan 
på många olika 
funktioner.   
 Våra  mest basala 
funktioner som att 
andas, äta, svälja och tala använder 
samma nervbanor men på olika sätt.  
Läs mer på iqoro.com.

”Enligt sambon snarkar jag numera 
minimalt medan andningsuppehållen 
är borta. Även den ständiga klump-
känslan liksom sväljsvårigheterna 
har försvunnit.”  Ulla Ek, Ljusdal 

Köp IQoro® på iqoro.com 
eller tel: 0650 - 40 22 37 

Låter det för bra?
Läs omkundernas

erfarenheter på
iqoro.com
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Stefan Fager startade bolaget 1999 med hans 
uppfi nning som är ett låssystem för lågen-
ergilampor.

– Uppfi nningen fi ck bärkraft  inte minst 
inom fastighetsbranschen. Tio år senare kom 
LED som en ny ljusteknik. Vi åkte på belys-
ningsmässan i Frankfurt och insåg att det här 
var en teknik vi skulle satsa på. Med LED-
tekniken sparar man ca 50 procent i energi-
förbrukning jämfört med andra traditionel-
la ljuskällor, berättar Victoria Backman, sälj- 
och projektledare på Locklight.

Locklight tillverkar sina ljuskällor på plats 
i Sverige, i egen fabrik i Motala. 

– Tillverkning i egen regi garanterar att 
det vi levererar håller hög kvalitet. Vi har 
järnkoll på hela tillverkningskedjan, kontroll 
på komponenter och teknik samtidigt som vi 
själva styr över våra lager och leveranstider, 
säger Victoria Backman, och fortsätter:

– Allting i våra armaturer är utbytbart vil-
ket betyder att har man gjort investeringen så 
går den också att uppdatera. De LED-plattor 
som tillverkas idag fungerar i befi ntlig arma-
tur även om tekniken är modernare än för 5 
år sedan. 

LED i form av dioder är det som är den mest 
robusta ljuskällan och den kommer att vara 
den moderna tidens standard inom belysning. 

– Det fi nns även OLED, som vi ser i bl.a. 

tv-apparater och reklamskyltar men den tek-
niken är för kostsam för att användas till tra-
ditionell belysning. Vi ser en utveckling där 
LED utvecklas för att drivas av solenergi för 
till exempel stolp- och fasadbelysning, vilket 
är en positiv utveckling där vi tar till vara på 
den energi vi naturligt har.

Nya funktioner och tekniker inom sen-
sorstyrning är också en utveckling på stark 
frammarsch.

– Alla våra runda plafonder kan utrus-
tas med individuell sensorteknik. Detta är 
det absolut bästa valet för att få en så eff ek-
tiv belysning som möjligt. Med rätt styr-
ning av armaturerna så skapas både optimal 
energibesparing och man sparar på ljuskäl-
lans livslängd.

Modern belysningsteknik kräver en del ny 
kunskap och Locklight besitter erfarenhet 
och svar som i sin tur lett fram till Locklight 
University.

– Under många år har vi fått frågan om 
att hålla föredrag kring hur LED fungerar, 
vilka fördelar och eventuella fallgropar man 
ska undvika. Träff arna är både uppskattade 
och välbesökta. Med tuff are miljökrav och 
direktiv så kan vi göra det enklare att välja 
rätt från början. Om två år så förbjuds fl er 
ljuskällor innehållande kvicksilver samt att 
det kommer ställas hårdare krav för tillver-

kare av LED-belysning med hjälp av nya EU-
direktiv. Det innebär i grunden att vi kom-
mer att få bättre och mer hållbar belysning 
med mindre miljöpåverkan. LED innehåller 
inga tungmetaller. Intresset och medvetenhe-
ten kring de här frågorna är generellt mycket 
stort, säger Victoria Backman.

Som ytterligare ett led i en eff ektiv utveck-
ling kommer Locklight att öppna e-handel.

– Det fi nns inte så mycket e-handel i dag 
för B2B-kunder men jag tror att det till viss 
del har varit en generationsfråga. Idag är det 
allt fl er av våra kunder som ser fördelar med 
att enkelt handla via e-handel. Möjligheten 
att knappa hem din beställning via datorn 
och få det du beställt snabbt däreft er är otro-
ligt tidseff ektivt. 

FÖRETAGSPRESENTATION

ENERGIBESPARANDE 
BELYSNINGSLÖSNINGAR 

FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN
Hållbara 

och optimala 
belysningslösningar, 
anpassade för bästa 
eff ekt och tuff a tag. 
Locklight levererar 

svensktillverkade 
energi- och 

kostnadsbesparande 
belysningsprodukter.

Text: Redaktionen

Alla våra runda 
plafonder kan 
utrustas med 
individuell 
sensorteknik. 
Detta är det 
absolut bästa valet 
för att få en så 
effektiv belysning 
som möjligt.

FAKTA OM LED

Light emitting diod, är en ljuskälla 
som består av halvledarmaterial som 
utstrålar ett inkhorent ljus när elek-
trisk ström tillförs i framåtriktning. 
Forskningen belönades 2014 med 
ett Nobelpris i fysik eftersom man 
lyckades ta fram en oerhört hållbar 
lösning för att belysa världen.

Victoria Backman, sälj- 
och projektledare på Locklight
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– Vi har hela tiden anpassats oss och är idag 
tunga partners till Microsoft . På så sätt hjälper 
vi våra kunder att skapa moderna arbetsplatser 
och eff ektiva, digitala aff ärsprocesser, säger han.

Som konsulter och mjukvaruleverantörer 
har de ett stort fokus på att hjälpa sina kunder 
att ta klivet in i molnet.

– Att gå över till molnbaserade lösningar 
är egentligen inte så mycket en fråga om tek-
nik, utan snarare en fråga om arbetssätt. Vi 
blir allt mindre bundna av att jobba åtta till 
fem utan kan istället jobba var och när som 
helst. Men då krävs också smarta och lättan-
vända integrationer och lösningar.

– Det börjar alltid med att vi gör en ana-
lys av bolagets utmaningar, behov och mål. 
Sedan pratar vi inte specifi kt om tekniken 
utan snarare om just nya arbetssätt. De tek-
niska lösningarna är bara en av delarna i den 
större förändringsprocess som vi då driver, 
säger Mathias Törnblom.

När det gäller system för aff ärsprocesser 
har EnvokeIT en rad olika lösningar.

– Vi har till exempel byggt en integra-
tionsmolntjänst riktad mot Fortnox och Vis-
ma som ger en Business Intelligence-lösning 
som möjliggör för kunden eller revisionsby-
rån att enkelt logga in och få en mycket bra 
överblick. De fl esta andra system är anpassa-
de för ekonomer, inte för verksamheten, och 
det ville vi ändra på.
Lösningarna ger framförallt stora tidsbespa-
ringsvinster.

– Många kunder vittnar om en rejält 
eff ektiviserad verksamhet. Till exempel har 
revisionsbyråer möjlighet att med ett knapp-
tryck få fram rapporter som tidigare tagit en 
till tre timmar per kund. Relevant data blir 
således tillgänglig direkt.

Med Det Nya Arbetslivet blir både arbete 
och fritid mer eff ektiviserad och produktiv, 
menar Mathias Törnblom.

– Jag tror att vi befi nner oss i en stor kul-
turförändring, där vårt sätt att arbeta och leva 
kommer att se helt annorlunda ut framöver. 

Det blir friare, samtidigt som arbete och pri-
vatliv fl yter ihop i allt större utsträckning. 
Således blir det allt viktigare att tiden läggs 
på sådant som faktiskt ger värde till bolaget, 
säger han.

En annan tjänst som EnvokeIT har 
utvecklat är en färdigpaketerad arbetsplats. 
Här ingår dator som är färdigprogramme-
rad med Offi  ce 365 och alla applikationer 
du behöver från början. Från att man öppnat 
förpackningen tar det under 10 minuter att 
komma igång och arbeta.

– Och givetvis är allt anpassat till mol-

net – du kan därmed jobba var och när som 
helst. Vi har märkt att det här är en tjänst 
som blir allt mer aktuell, säger Mathias 
Törnblom.

Vilka möjligheter ser du i framtiden?
– Vi kommer alla att i allt större utsträckning 
behöva förhålla oss till AI (artifi ciell intel-
ligens) och den teknikens möjligheter att 
göra prognoser och automatisera processer. 
Det kommer vara en viktig del av Det Nya 
Arbetssättet, säger Mathias Törnblom.

Läs mer på envokeit.com

FÖRETAGSPRESENTATION

DIGITALA VERKTYG ÄR VÄGEN IN 
I "DET NYA ARBETSLIVET"

Redan 2005 
etablerade sig 
EnvokeIT som 

specialister inom IT 
och komplexa digitala 

system. I takt med 
att teknologin och 

kundernas behov har 
utvecklats så har också 

EnvokeIT utvecklats. 
Idag ligger fokus på att 

med digitala verktyg 
hjälpa företag in i Det 
Nya Arbetslivet, som 
vd Mathias Törnblom 

kallar det.

Text: Redaktionen

GU Ventures har 60 nya innovativa start-
ups till vilka vi söker entreprenörer,  sty-
relseledamöter, investerare, kunder och 
samarbetspartners.

Vi har i 23 år utvecklat och finansierat in- 
novativa idéer med koppling till Göteborgs 
universitet. Det har vi gjort tillsammans 
med idégivare, team och investerare.

Att satsa på nya innovativa idéer är för-
knippat med hög risk och det tar tid att 
bygga upp framgångsrika och hållbara 

Letar du efter något nytt att satsa på?
företag, men det är värt det, såväl ekono- 
miskt som för samhället. Många av före- 
tagen förbättrar för oss genom att tillhan-
dahålla bättre, mer effektiva och miljö-
vänliga lösningar, behandla och förebyg-
ga sjukdomar, skapa förnyelsebar energi, 
odla anpassade livsmedel, osv. 

De lyckas tack vare dedikerade och kom-
petenta människor som gör sitt yttersta, 
samt kapital. Vår ambition är att bygga 
fler tillväxtföretag. Vill du vara med och 
satsa på nästa framgångssaga?

Från vänster: 
Sten R. Sörensen, 
vd Cereno Scien-
tific, Klementina 
Österberg, vd GU 
Ventures, samt 
Erik Gatenholm, 
vd och grundare 
Cellink. Foto: 
Ingela Vågsund.

-
FAKTA GU VENTURES
GU Ventures är ett holdingbolag 
helägt av svenska staten, för-
valtas av Göteborgs universitet, 
topprankas av UBI Global Index.

Är du intresserad av att satsa till-
sammans med oss för att bygga 
upp företagen, kontakta oss på: 
information@ventures.gu.se och 
på telefon 031-786 5153. Läs 
mer på:  www.guventures.com.

Många 
kunder vittnar 
om en rejält 
effektiviserad 
verksamhet.
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Du når oss på: www.datorama.se eller ring 0240-810 50 order@datorama.se | support@datorama.se

AD-plast AB grundades 1963 i form av en verk-
tygsfi rma som eft er några år riktade in sig på 
formsprutning och har verkat i sin nuvarande 
form sedan 1994 då nuvarande VD-n Michael 
Jonsson slog samman det som dessförinnan var 
två separata bolag. 

- Eft er sammanslagningen växte vi snabbt och 
i samma veva blev vi kvalitets- och miljöcertifi e-
rade enligt ISO-standarderna. Vi satsade tidigt på 
att digitalisera vårt arbetsätt med allt från kalkyle-
ring och order till produktion och utleverans, vil-
ket är en självklarhet idag men inte då, berättar 
Michael Jonsson.

AD-plast AB har delat in verksamheten i fyra 
olika aff ärsområden: konsulting, formtillverkning, 
produktion samt montering där formsprutningen 
utgör företagets kärnverksamhet. 

- Detta är en av våra framgångsfaktorer då kun-
den har möjlighet att välja vart man vill göra sitt 
insteg i sitt samarbete med AD-plast och de tjänster 
vi erbjuder, vi får då möjlighet att visa vilka kunska-
per och styrkor vi erbjuder. På så sätt skapar vi den 
trygghet som är så viktigt för en långsiktig aff ärsre-
lation, säger Michael Jonsson på AD-plast.

Nytt lager
AD-plast fl yttade för några år sedan in i sitt 
nybyggda lager som förutom ett bättre logistikfl ö-

de ökade eff ektiviteten, samt frigjorde stora pro-
duktionsytor som gör att man kan få in ytterligare 
ett 20-tal maskiner beroende på storlek. En inves-
tering för ökad tillväxt. 

Det nya lagret på 2500 kvadratmeter är anpas-
sades för AGV-truckar vilket ger ökad eff ektivitet 
och en bättre arbetsmiljö. AGV-truckarna som 
styrs via aff ärssystemet hämtar färdigt gods i pro-
duktionen till lager och kommer sedan tillbaks 
med en ny pall, trucken hjälper även ställarna och 
kör fram verktygspallar vid verktygsbyte. Att hitta 
automatlösningar och eff ektiviseringslösningar är 
en naturlig del i AD-plasts utveckling för att skapa 
bättre arbetsmiljö och avlasta medarbetarna, som 
härigenom kan fokusera på värdeskapande saker 
som kvalitetssäkring i produktionen och på våra 
kunders produkter. 

En del av eff ektiviseringsarbetet är att digi-
talisera processer och här har AD-plast kommit 
långt, hela kedjan från order genom hela produk-
tionen till utleverans är digitaliserad med hjälp av 
bland annat streckkoder, handscanners och AGV-
truckar.  

Papperslöst kontor
AD-plast tror på det papperslösa kontoret och 
väljer att inte skriva ut mer än absolut är nödvän-
digt, de använder datorerna i stället och det gäl-

ler hela verksamheten. Alla aff ärsrelaterade doku-
ment hamnar i aff ärssystemets dokumenthantera-
re. Man har digitala informationstavlor och digi-
tala system för service och underhåll, samt digital 
realtidsvisning av maskinnyttjandet av sina form-
sprutor. 

- Lönsamheten är mycket viktig, vilket är en 
nödvändighet för att kunna investera i modern 
teknik och hänga med i en allt snabbare utveck-
ling. Därför är det också viktigt att ha så kostnads-
eff ektiv produktion som möjligt med god kvalitet 
och leveranssäkerhet. Allt detta kräver resurser 
och det får vi genom den vinst som skapats av hårt 
och idogt arbete, säger Michael Jonsson.

Energieffektivisering 
Energieff ektivisering har alltid legat högt på prio-
riteringslistan hos AD-plast där man sänkt ener-
giförbrukningen per kilo producerat plast med 
cirka 70 procent sedan 1998, ett arbete som fort-
sätter. Ett mål är att kunna stänga ner företagets 
kompressorer som kräver mycket energi, ett arbe-
te som sattes igång redan under 2017 och fortgår. 
Några maskiner är helt fria från tryckluft  och där 
komponenter för tryckluft  har ersatts med elek-
triska komponenter, vilket också medfört energi-
besparingar. Tyvärr är det svårt att få tag på elek-
triska komponenter som ersätter komponenter 

för luft . Övergång till LED-belysning och energi-
utvinning från bergvärme är andra delar företa-
gets i miljöarbete. 

- På sikt räknar vi även med att kunna stänga 
av naturgasen, som idag används för uppvärm-
ning, och målet är att bli så självförsörjande som 
möjligt vad gäller uppvärmning och komfortkyla, 
säger Michael. AD-plast har idag 40-talet form-
sprutor där de fl esta är servostyrda, medan de stör-
re maskinerna fortfarande är hydrauliska. Maskin-
parken har en låskraft  på mellan 50 och 650 ton och 
är jämt fördelade, vilket innebär att de spänner över 
ett brett storleksregister produktmässigt. 

Här ingår även 2-komponentermaskiner. AD-
plast har egen konstruktion och formtillverkning 
där de använder Solidwork och Inventor för kon-
struktion, Modulex 3D och Mouldfl ow för form-
fyllnadsanalyser och MasterCam för NC-bered-
ning. Här sköter man även service och underhåll 
på formarna.

FÖRETAGSPRESENTATION

AD-PLAST EFFEKTIVISERAR
Det går bra för AD-plast AB som följer sin fastlagda plan.

- Företaget har stora ambitioner och vi vet att vi kan göra nytta 

på många marknader. Vi vet också att framtiden har en mängd 

utmaningar som vi kommer att möta och övervinna, säger företagets 

VD, Michael Jonsson.

- Vårt mål är att eff ektivisera alla delar i vår verksamhet för att 

möta konkurrensen från lågkostnadsländer genom Automation och 

Digitalisering. Det är det AD-plast står för.



Bostadsområdet Skarpan i Linköping med 15 trevånings-
hus som nu får en fjärde våning och hissar. Hydroware 
levererar hissarna som installeras av Nordisk Hiss.

Vi har i vårt land cirka 1 000 000 lägenheter i 
flerbostadshus utan hiss. Bygg på en våning 
och installera hiss så får vi hundratusentals 
nya lägenheter. Det skulle ge många vinnare.

Äldre kan bo kvar i sina lägenheter
Åldersgruppen från 65 år och uppåt beräknas bli dubbelt så stor om 20 år 
– från en halv till en miljon personer. Kan många av dessa tack vare en hiss 
bo kvar i sin lägenhet sparar kommunerna minst en halv miljon kronor per 
person och år.

Unga kommer också att ha råd
Det krävs ingen ny tomtmark eller infrastruktur för lägenheter som byggs 
på ett befintligt hus. Det innebär lägre boendekostnader jämfört med helt 
nyproducerat. En förutsättning för att många unga ska ha råd att skaffa 
sig sitt första egna hem.

Stat och kommun tjänar stort på det
Det är stor skillnad i kostnad för samhället mellan hemtjänst och särskilt 
boende för äldre. Äldre som bor kvar i sina lägenheter är inte bara en god 
affär för samhället utan också oftast det som de äldre själva önskar.

Vårt råd för att få fastighetsägarna att satsa: Inför ett investeringsbidrag 
för hissar som täcker halva kostnaden för material och installation till denna 
typ av fastigheter. En vinst för oss alla.
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Bygg på en våning
och installera hiss

Hydroware utvecklar och tillverkar HydroElite, 
ett driv- och styrsystem för hydrauliska hissar.

Vi levererar kompletta lösningar för både moderni-
sering av befintliga hissar och för nyinstallation.

Kjell Johansson, grundare av Hydroware och vd för Hydroware Innovation
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Snabbare, mer moderna 
lösningar och rimligare kost-
nader. Det är utgångspunkten 
för Onslip, ett företag som ut-
vecklar innovativa molnbase-
rade kassasystem. Med smart 
mjukvara förenklas arbetet 
för restauranger caféer och 
butiker avsevärt.

- Fördelarna med ett molnbaserat kassa-
system är många, för distributörer blir det 
en väldigt liten kostnad att koppla på vår 
lösning istället för att utveckla en egen 
mjukvara, säger Daniel Rasmussen, vd 
Onslip.  
   Den första molnbaserade kassa som 
Onslip utvecklade lanserades 2013.
- Vi ser en ökad efterfrågan från res-
tauranger, caféer och buker när allt fler 
funktioner som gör arbetet lättare för dem 
går att integrera.

Att hantera sin kassa med en app på val-
fri device har stora fördelar gentemot de 
traditionella pc-burkarna eller knappkas-
sorna, menar Daniel Rasmussen.
- När man väl laddat ner appen kan man 
komma igång direkt. Då den är uppkopp-
lad mot molnet är det enkelt att addera 
funktioner utifrån verksamhetens behov. 
Till exempel går det att integrera vårt 
system med Fortnox, Swish-handel och 
Swish QR. Med vår intelligenta backoffi-
ce sparas all data för alltid vilket gör det 
enkelt att hantera exempelvis kundregis-
ter och presentkort.

Hur ska man då veta vilken typ av kassa-
system som man behöver? Enligt Daniel 
Rasmussen är det framför allt två faktorer 
som styr: typ av bransch och storlek på 

verksameten. 
- Restauranger behöver ett kassasystem 
med bordskarta och möjlighet att hantera 
öppna notor, medan retailsektorn behö-
ver ett system som har streckkodläsare 
och hanterar kundregister och present-
kort. Det bästa rådet vi brukar ge är att 
inte köpa på sig för stort system från bör-
jan, utan istället köpa ett grundläggande 
paket och sedan addera funktioner 
allteftersom verksamheten växer och nya 
behov uppstår. 
- Vi säljer allt från bara själva appen 
till helhetslösningar med hårdvara. På 
så sätt kan vi erbjuda lösningar för alla 
sorters verksamheter. 

Ser ni några trender?
- Swish blir större och större och efter-
frågas allt mer. Vi märker också att fler 
generellt vill gå över från den gamla ty-
pen av knappkassor och istället investera 
i smidigare lösningar med till exempel 
Tablets.

Vad händer hos Onslip framöver?
-  Från att själva ha stått för försäljningen 
kommer vi nu börja samarbeta med åter-
försäljare, något som kommer att skapa 
en ännu bättre tillgänglighet, säger 
Daniel Rasmussen.

MOLNBASERAT KASSA-
SYSTEM UNDERLÄTTAR I 
BUTIK & RESTAURANG

Daniel Rasmussen, vd Onslip.

För mer information besök www.onslip.com

FÖRETAGSPRESENTATION

Nsson Communications AB utgår från Möln-
dal och drivs idag av delägarna Stefan Jans-
son och Jan Tinström, varav den förstnämn-
de startade företaget 2003.

- Man kan säga att vi är en helhetsleveran-
tör av IT-lösningar för framför allt små och 
medelstora företag. Idag är en säker och sta-
bil daglig IT-drift  en förutsättning för att ett 
företag ska kunna bedriva verksamheten obe-
hindrat, konstaterar Stefan.

 Han understryker att datorer och mobil-
telefoner sedan länge är en del av människors 
vardag, såväl privat som yrkesmässigt, och att 
det gäller att kunna vara fl exibel dygnet runt. 
Tid har för de allra fl esta blivit en bristvara, 
och här kan Nsson Communications  AB 
spela en central roll.

- Vi jobbar med teknisk avancerad utrust-
ning i kombination med sofi stikerad kun-
skap. Därmed har vi redskapen som krävs för 
att göra våra kunders verksamhet både säker 
och smidig, säger Stefan Jansson.

 
Motverkar insiderbrott
Nsson Communications AB verkar inom fyra 
huvudsakliga områden: Computer Foren-
sik, IT-support/drift , Managmentsstöd, och 
Organisationsstöd. Support och underhåll 
utgör en stor del av verksamheten, och här 
kan Nsson åta sig allt ifrån leverans av hård-
vara till installation och drift  samt konfi gu-
ration. Sammantaget skapas en trygg och väl 

fungerade IT-miljö som på ett väsentligt sätt 
underlättar det dagliga arbetet. Och frigör tid 
för deras kunder som kan fokusera på deras 
core business.

IT-säkerhet och Computer Forensik är 
ett annat växande område då fl er och fl er ser 
behovet av kvalifi cerade lösningar. 

- Vi arbetar med interna utredningar i 
de fall kunden exempel misstänker illojalitet 
eller stöld av företagsinformation. Det blir 
allt vanligare att personer som slutar på ett 
jobb tar med sig kundlistor, ritningar och så 
vidare som sedan hamnar i fel händer, berät-
tar Jan Tingström och konstaterar att proble-
met är utbrett och växande. 

Här är Nsson Communications en av få 

aktörer i Sverige som med de rätta verktygen 
kan kartlägga kundens problem på ett kor-
rekt sätt. 

- Vi har gått utbildningar inom detta, vi 
tittar på den aktuella personens dator och 
e-postkorrespondens, undersöker servrar 
och annat som han eller hon har haft  tillgång 
till. I förlängningen kan det spara mycket 
pengar för att de drabbade företagen om vi 
ges möjlighet att komma in i rätt tid, beto-
nar Jan.

 
Ökade behov
Nsson Communications AB vänder sig till 
kunder i hela Västra Götaland, varav många 
har fi lialer i andra delar av landet. Såväl Jan 
som Stefan och deras anställde Peter, har 
gedigna utbildningar bakom sig beträff ande 
IT-säkerhet, vilket kommer uppdragsgivarna 
tillgodo.

 
- Vi anpassar våra tjänster helt eft er kun-

dernas behov. Vi jobbar med stark lokal för-
ankring, är personliga i våra kundrelationer 
och svarar alltid i telefon när någon ringer, 
säger Stefan Jansson och Jan Tingström som 
båda ser positivt på företagets framtid. 

- Vi expanderar kontinuerligt eft ersom 
IT-relaterade säkerhetsproblem dessvärre är 
något vi måste vänja oss vid. Företagen behö-
ver vår hjälp och vi har verktygen som krävs 
- såväl idag som imorgon.

FÖRETAGSPRESENTATION

MODERNA REDSKAP FÖR EN 
TRYGGARE IT-MILJÖ

Ett ökat användande 
av datorer och telefoni 

ställer höga krav på 
säkerhet. Det är man väl 

medvetna om i Nsson 
Communications AB 

där fokus ligger i stabil 
dagtid IT-drift för små 

och medelstora företag. 
Med Nsson i ryggen är 
verksamheten fl exibel 
dygnet runt, samtidigt 

som säkerhetsstrukturen 
förstärks kring hela 

bolaget.
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Modern löneoutsourcing
Rätt verktyg för rätt lön

Tel 0200-265 266   info@pakompetens.se   www.pakompetens.se

 STOCKHOLM    MALMÖ    GÖTEBORG

Med våra webbaserade lösningar får alla 
anställda en personlig portal med bl.a. 

Egen Chattfunktion
Historisk lönedata

Egen Helpdesk / ärendehantering

Lönespecifikationer
Tidrapportering
Reserapportering

Dokumenthantering

Dessutom...
Ger vi Er en totallösning med allt från behovsanalys, 
lösningsförslag till projektledning, driftsättning, 
utbildning och på-platsen-support.
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Rollbaserade lösningar 
”Rätt information till rätt person, var du vill, när du vill”

LANCom bildades 1993 av grundaren Tomas 
Jange, som än idag är verksamt i företaget i 
rollen som projektledare och ekonomiansva-
rig. 2011 sålde Tomas företaget till moder-
bolaget SEVABCONCEPT som jobbar med 
styr- och reglerteknik, och som LANCom 
sedan länge har ett givande samarbete med. 

LANComs verksamhet utgår från Göteborg 
och Stockholm. VD och Marcus Fredler 
beskriver bolaget som ett installationsföretag 
inom infrastruktur och telekom.

- Vi är en nätverksintegratör som vänder 
sig till både organisationer och företag, allt 
ifrån småföretag till stora koncerner.

Moderna lösningar
LANComs verksamhet vilar stadigt på fl era 
olika ben. Sedan starten ha man erbjudit sina 
kunder smarta kommunikationslösningar via 
LAN, WAN, fi ber och trådplös kommunika-

tion, samt tjänster inom analys och service, 
men under senare år har verksamheten bred-
dats med ytterligare tjänster, varav ett av dem 
är FTTX.

Tillsammans med produkter från markna-
dens ledande tillverkare kan vi erbjuda allt 
från ekonomiska lösningar för det lilla före-
taget till de kraft fullaste systemen på mark-
naden för mer krävande applikationer. Vi är 
märkesoberoende, men vi har valt ut de pro-
dukter som håller hög kvalitet och som vi 
därmed har stor kunskap och erfarenhet av.

Många användare vill idag ha möjlighet att 
använda smartphones och surfplattor på 
samma sätt som man tidigare använt statio-
nära datorer, lägg där till BYOD (Bring Your 
Own Device) och allt fl er smarta produkter 
såsom som kommunicera trådlöst. En sådan 
förändring ställer krav på de trådlösa nätver-
ken att inte bara tillhandahålla kapacitet utan 
också erbjuda kvalitet och säkerhet motsva-
rande trådburna nät.

Vår projektstyrning gör att vi kan hålla strikta 
tidsplaner samtidigt som den medger snabba 
insatser för brådskande uppdrag. Våra goda 
förbindelser med tillverkare och distributö-
rer ger oss kontroll över lagerstatus och med 
möjlighet att leverera snabbt och till konkur-
renskraft iga priser.

Expanderar
LANCom vänder sig till företag, komma er 
och statliga verk över hela Sverige. man arbe-
tar märkesoberoende men har valt ut pro-
dukter från ledande tillverkare, vilket förstås 
borgar för hög kvalitet på de lösningar man 
representerar. Man erbjuder härutöver ock-
så förmånliga serviceavtal kring förebyggan-
de insatser. Nu blickar man framåt och räk-
nar  med att kunna expandera verksamheten 
ytterligare framöver.

FÖRETAGSPRESENTATION

SMART NÄTVERKSINTEGRATÖR 
FÖR STORA OCH SMÅ

Såväl småföretag som stora koncerner har 
LANCom en stark samarbetspartner kring 

modern nätverksintegration. LANCom erbjuder 
smarta kommunikationslösningar från ledande 

tillverkare i en verksamhet som hela tiden 
breddas i takt med nya tekniska innovationer.
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Vanliga symtom till följd av strålningen 
är sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, 
trötthet/utmattning, depression, ångest, 
hjärtproblem, minnes- och koncentra-
tionsproblem.

 Det är viktigt att företag och organi-
sationer uppmärksammar hälsorisker med 
trådlös teknik för att förebygga och mins-
ka ohälsa bland personalen. Minimering 
av personalens exponering bör ingå som 
en viktig del i det löpande arbetsmiljö- och 
personalhälsoarbetet. Fördelarna med att 
ha med riskerna med strålning i arbetsmil-
jöarbetet är många, eftersom de med stor 
sannolikhet utgör en väsentlig faktor 
bakom den ökande psykiska ohälsan samt 
ökar risken för fl era kroniska sjukdomar.
 
Strålskyddsstiftelsen arbetar i samråd med 
ledande forskare, läkare och experter och 
med utgångspunkt från omfattande forsk-
ningsresultat. Vi informerar om riskerna 
och ger råd om förebyggande åtgärder så 
att ohälsa till följd av denna strålning kan 
förebyggas och minska. I samarbete med 

tekniker kan vi erbjuda ett anpassat paket 
av rådgivning och tjänster kopplat till 
elektromagnetisk strålning i arbetsmiljön.

 Arbetet kan delas upp i olika steg och 
kan innefatta seminarier och rådgivning 
till ledning, personalhälsovård, IT-avdeln-
ing och anställda samt mätningar. Första 
steget är kunskap om riskerna samt hur 
dessa risker kan hanteras och förebyggas.
 Strålskyddsstiftelsen har en, för 
Sverige, unik kompetens på området 
hälsorisker till följd av elektromag-
netisk strålning.

Strålskyddsstiftelsen
www.stralskyddsstiftelsen.se

”MINIMERA EXPONERING 
AV ELEKTROMAGNETISK 

STRÅLNING”
Människors exponering för 
elektromagnetisk strålning 

som alstras av trådlös teknik 
och elektrisk utrustning har 
ökat kraftigt de senaste två 
decennierna. Forskningen 

visar att strålningen ökar 
risken för samma symtom 

som psykisk ohälsa och en 
rad andra sjukdomar. 

Den ökande exponeringen 
är sannolikt en viktig faktor 

bakom den ökande 
psykiska ohälsan, det 

menar Strålskyddsstiftelsen.

FÖRETAGSPRESENTATION

EU har beslutat om en ny förordning som 
innehåller regler om hur man får behandla 
personuppgift er. Förordningen kommer till-
sammans med svensk kompletteringslagstift -
ning att ersätta dagens personuppgift slag och 
personuppgift sförordning. Datainspektio-
nens föreskrift er kommer också att upphöra.

Hur påverkar GDRP företagen/organisa-
tionerna?

Svenska PUL kan användas som grund för 
det framtida arbetet med GDPR och IT och 
informationssäkerheten. Princip alla verk-
samheter berörs, privat som off entliga före-
tag, skolor och föreningar. I större verksam-
heter kan GDPR påverka budget, IT-system, 
kommunikation, personal och styrning. 

Några nyheter; dataportabilitet, konse-
kvensbedömning dvs riskanalys av nya per-

sonuppgift er, anmälan om personuppgift sin-
cider mm. Viktigt att personer som är ansva-
riga för dessa områden har kunskap om data-
skyddsförordningen men även att persona-
len är informerad om vad som gäller kring 
GDPR. I lagen fi nns det något som kallas 
”Privacy by default” ”Employee Encryption 
Policy” och ”Lost Data Policy”. Det betyder 
att ni i företaget/organisationen måste känna 
till er ” data”, systemen som hanterar infor-
mationen och har full koll på personuppgift er 
både gällande anställda som kunder leveran-
törer och samarbetspartner.

 
Med VeaLearns eff ektiva utbildningspaket 
bestående av tre diplomerade online utbild-
ningar får du tillgång till kunskap inför arbe-
tet med GDPR samt IT – informationssäkerhet. 
Lär dig GDPR i din egen takt, pausa och repete-
ra och använd det som gäller för er verksamhet!  

FÖRETAGSPRESENTATION

ÄR DU FÖRBEREDD FÖR GDPR SOM 
ERSÄTTER DEN SVENSKA PERSON-

UPPGIFTSLAGEN PUL DEN 25 MAJ 2018?
Bryter du det som 

omfattas av GDPR kan en 
sanktionsavgift debiteras 
av Datainspektionen. Det 
kan uppgå upp till 4% av 

bolagets totala omsättning 
vilket kan vara besvärligt 

både ur ekonomisk 
synpunkt men även ur ett 

förtroendeperspektiv

Du får som bonus även våra streamade 
föredrag och e-böcker.  Ordinarie pris 
ca 8 000 kr ex moms för tjänsterna, nu 
endast 2 990 kr ex moms.

Utbildningarna riktar sig till dig som är: 
VD, IT och – informationssäkerhetsan-
svarig, beslutsfattare inom IT och verk-
samheten, HR, Chef, dataskyddsombud, 
personuppgiftsombudsman.  Läs mer 
och köp ditt utbildningspaket på www.
vealearn.se, ange kod SVD24

Kontakta oss för rådgivning och infor-
mation
Lisbeth Halldin Utbildningsmäklare

VeaLearn Utbildning
Tel: 08 -773 1525
Mob: 0735-152225
www.vealearn.se
 
Adress: Box 1113, 131 26 Nacka Strand
Besök: Cylindervägen 18, Nacka Strand

 Länk till GDPR- info https://www.vea-
learn.se/gdpr-samt-it-informationssaker-
het-onlineutbildning/

Länk till paketet: https://www.vealearn.
se/produkt/utbildningspaket-gdpr/
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– Robin som är VD och ensam ägare av 
familjeföretaget berättar att företaget bilda-
des redan 1996 men hade då namnet Pap-
persverkstan och var då ett renodlat bok-
binderi som eft erbehandlade trycksaker från 
andra tryckerier på Gotland. Genom åren 
har vi förvärvat ett antal andra tryckerier, 
bland annat köptes Segerdahls Tryckeri år 
2001 som var ett av Sveriges äldsta tryckerier 
med anor från 1800-talet. År 2006 ändrade 
vi också vårt företagsnamn till iVisby Tryck-
eri berättar Robin vidare och vi är idag totalt 
20 medarbetare och med 1500 kvadratmeter 
produktionsyta.

Fullservice inom grafi sk produktion
– Vi erbjuder idag tryck, stansning och 
bokbinderi med en modern och rationell 

maskinpark där vi producerar allt från digi-
taltryck till off set och storformat. – Skylt, 
dekor och bilreklam är något vi börjat jobba 
mer och mer med nu på senare år. Det är vik-
tigt att maskinparken hela tiden är uppdate-
rad med de senaste maskinerna som under-
lättar både för oss och som kan möta eft erfrå-
gan från kunden konstaterar Robin. 

Almedalsveckan 
- Något vi brinner lite extra för är just 
Almedalsveckan, då arbetar vi under hög-
tryck för att serva företag och organisatio-
ner från hela Sverige.  Kunderna har påpe-

kat fördelen med att anlita iVisby Tryckeri till 
Almedalsveckan då vi producerar, monterar 
och lagrar materialet år eft er år, vilket är bra 
för miljön och smidigt för kunden. Dessutom 
har vi lokalkännedom kring Visbys gator och 
hörn och även dygnetrunt -jour.

Små och stora uppdragsgivare
– För närvarande fi nns våra kunder både på 
Gotland och på fastlandet och vi trycker för 
såväl stora som små uppdragsgivare fortsät-
ter Robin. Vår målsättning och strävan är att 
vara en helhetsleverantör inom grafi sk pro-
duktion här hemma på ön men även i övri-
ga Sverige. Att ligga i framkant både vad det 
gäller teknik, kompetens och service har 
blivit ett signum för oss på iVisby Tryckeri 
sammanfattar Robin Malmqvist. 

Idag har vi tre fysiska butiker, webbutik samt 
återförsäljare och då är det viktigt att vi har 
koll på allting i ett system. Att jobba med 
Specter har effektiviserat vårt jobb betydligt.

”

”” Med Specters webbaserade affärssystem 
och butikskassa blir det enklare för dig att 
sälja som du vill.

Sälj i egna butiker och via e-handel. Sälj till 
återförsäljare, på mässor eller marknads-
platser. Läs mer på specter.se

Välkommen att kontakta någon av våra affärsutvecklare på 
telefon 0304 - 64 94 00 eller via e-post sales@specter.se

När omnihandel är ett måste!

Emma Landström
www.emmamalena.com

Framtidens affärssystemFramtidens affärssystem

FÖRETAGSPRESENTATION

DET GOTLÄNDSKA TRYCKERIET 
MED HÖGA AMBITIONER!

iVisby Tryckeri är ett modernt tryckeri som erbjuder 
digitaltryck, off settryck, boktryck, storformat och 

bilstripning. Även skylt och exponeringsmaterial fi nns 
på menyn samt stanstillverkning för udda tryckformat 

och förpackningar.
Vi har nöjet att träff a Robin Malmqvist på iVisby 
Tryckeri som berättar en spännande historia om 

företagets utveckling från ett enkelt bokbinderi till ett 
fullserviceföretag inom grafi sk produktion.

Bingebygatan 11
621 41 Visby

0498 – 25 77 70
www.ivisby.se



Avega Group förbättrar företag, samhälle och människors liv genom digital transformation. 
och grundades 2000. Avega är sedan 2010 noterat på NASDAQ Stockholm  

och är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Heltäckande erbjudande inom  
digital transformation
• Att ta tillvara de möjligheter den digitala transformationen ger kräver 
många olika kompetenser. Verksamheten och IT behöver hitta nya sätt  
att samverka och ofta krävs helt nya affärsmodeller som ska realiseras 
genom olika typer av systemstöd. 

Därför har Avega Group ett heltäckande erbjudande inom digital  
transformation med expertis inom styrning och ledarskap,  
verksamhet och processer, data och analys samt teknik och integration. 
 
www.avegagroup.se 
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E-HANDELN BEHÖVER
DIN KOMPETENS!

M A R K N A D E N S  M E S T  E F T E R S Ö K TA  KO M P E T E N S P R O F I L E R ;

WEBBUTVECKLARE E-HANDEL – SPELPROGRAMMERARE -
SPELDESIGNER - 3D GRAFIKER – 2D GRAFIKER

Hösten 2018 startar vi 5 YH-utbildningar i House of Change på Södermalm;

CSN-berättigade, LIA (internship) hela sista terminen. Direkt samverkan med

spelbolagen, webbutvecklarna och e-handeln

Sabrina Miao jobbar som utvecklare på tretton37
Sabrina Miao jobbar med webb- och mobilutveck-
ling på tretton37, ett av Stockholms mest omtalade 
konsultföretag. Hon började läsa till webbutvecklare 
e-handel hos Changemaker Educations hösten 2015. 
 
Vad var det bästa med utbildningen?
Den bästa delen av utbildningen var möjligheten att 
träffa personer som redan jobbade i branschen. Jag 
kommer från Kina och e-handel är något som ligger 
mig varmt om hjärtat, jag är van vid den bekvämlig-
het som e-handel innebär. Jag vill själv vara med och 
bidra till att göra livet enklare för fler.

Hur var det att hitta jobb efter utbildningen?
Jag hade fått hands-on erfarenhet från LIA-perioden 
under utbildningen, och hade därför redan arbets-
erfarenhet när jag sökte jobb. Det var en stor fördel 
när jag sökte juniora roller.

Har du några framtidsspaningar om e-handels-
branschen som du kan dela med dig av?
Mobiltelefonen kommer bli en ännu populärare kanal 
för att göra köp online. Kombinationen mellan den 
fysiska butiken och en online-butik är fantastisk. Vi 
kommer också att se hur e-handeln fortsätter att ut-
vecklas med modern teknik, t.ex genom AI och IOT.

”– En anledning till att jag 
valde att bli utvecklare är att 
det aldrig är tråkigt på jobbet. 
Det finns alltid ny teknik, nya 
projekt, nya team. Du måste 
alltid utmana dig själv att lära 
dig någonting nytt”

Vill du vara med och utveckla dagens
och framtidens e-handelslösningar? 
Välkommen på Öppet Hus torsdag 26 april kl 17.30-19.00
(Åsögatan 117)

Sök vår 2-åriga YH-utbildning Webbutvecklare E-handel,
läs mer på cmeducations.se
(Anna Möller, anna@cmeducations.se, 0708-369100)

Den svenska E-handeln behöver webbutvecklare med fokus på
kundens affärsnytta och UX. Idag handlar 9 av 10 svenskar varor
och tjänster på nätet.

Galenpanna idag.
Geni imorgon.

De riktigt stora idéerna får man inga applåder för. Vad sa hon? Är han galen?  
För oss på Esatto är det viktigt att våga tänka stort. Vi gillar idéer som utmanar och  

förändrar. Och vi vågar påstå att vi är riktigt bra på det. Så vi hjälper er att finna dem,  

utveckla dem, validera dem och kanske viktigast av allt - ta dem till marknaden.  

Vi är en digitalbyrå, läs mer om oss på esatto.se 



Further erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom verksamhetsutvecklande 
IT. I en tid av ständig förändring hjälper vi företag att förstå hur man drar 
nytta av moderna tjänster och verktyg, samt fatta rätt beslut inom IT som re-
sulterar i ökat affärsvärde och sänkta kostnader. 

Genom att skaffa oss en fördjupad förståelse för företagets verksamhet, 
mål och utmaningar hjälper vi våra kunder att digitalisera sina processer 
och utveckla nya arbetssätt. På så sätt hjälper vi inte bara företag lösa af-
färsproblem, vi stärker deras konkurrenskraft och ökar affärsvärdet och ser 
till att de står väl rustande inför framtiden. 

Läs mer på further.se 

SPECIALISTER INOM MODERN IT 


