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Det är ingen branschhemlighet att  
ERP-projekt kan leda till stora fiaskon 
om man inte tar rätt steg genom hela 
processen. 

Från katastrofen som blev en mardröm  
för Hershey Foods inför Halloween 1999 
till senare problem för den brittiska tele- 
komoperatören Vodafone under 2016,  
har ERP-projekt aldrig varit ett enkelt jobb. 

Introduktion

Det är ett affärssystems uppgift att 
integrera och automatisera komplexa 
och verksamhetskritiska affärsprocesser. 
Tanken med ERP är att det ska vara  
hjärtat i organisationen och göra så  
att data blir agerbara och ger insikt. Med  
tanke på det är det ingen överraskning 
att det finns många risker med projektet 
att välja och implementera affärssystem. 
Några exempel är: 
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◊	 Misslyckade	datamigreringar	

◊	 Förseningar	i	projektimplementeringen	

◊	 Brott	mot	regelverk	

◊	 Spräckta	budgetar	

◊	 Medarbetare	som	inte	kan	anpassa		
sig	till	systemet	

Vi har pratat med ett antal ERP-experter 
från hela världen och fått 20 insidertips 
om hur du gör för att lyckas med att välja 
och implementera ett ERP-system. Våra 
experter lutar sig mot flera årtiondens er-
farenhet av att arbeta i Forterros globala 
nätverk av ledande ERP-företag – BPSC  
i Polen, Clip Industrie i Frankrike, Jeeves 
Information Systems AB i Sverige, SolvAxis 
i Schweiz och Sylob i Frankrike. 

Ett återkommande tema framgick från 
diskussionerna: du och ditt team måste 
engagera er i arbetet före, under och  
efter ERP-projektet för att helt och  
hållet kunna förverkliga fördelarna med 
ett nytt ERP-system. 

Den här e-boken är uppdelad enligt samma 
mönster. Den sammanfattar experternas 
tips och råd för början, mitten och slutet 
av ERP-implementeringen.

Statistik – ERP-implementering 

◊	 74	%	rapporterade	att	projekt	gått	
över	budget	

◊	 59	%	rapporterade	att	projekt	dragit	
över	tiden	

◊	 37	%	fick	50	%	eller	lägre	fördelar	

◊	 56	%	upplevde	driftstörningar	

70 %
Ungefärlig andel misslyckanden  
för storskaliga förändringsprojekt 

–	McKinsey	&	Company,	2016

Källa: 
2017 Report on ERP Systems and Enterprise 
Software, Panorama Cions



– Lägg rätt grund

Avsnitt 1

FÖRE ERP- 
IMPLEMENTERINGS- 
PROJEKTET: 
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”Om	någon	med	ledande	ställning	i	ett	
företag	skulle	komma	till	mig	och	säga		
’Jag	tror	vi	behöver	uppgradera	vårt	affärs-
system’,	skulle	jag	först	och	främst	fråga:	
’Vilka	grunder	har	ni	för	att	göra	ändring-
en?’”,	säger	Tognoni.	”Alla	ERP-implemen-
teringar	är	svåra,	och	även	om	ERP	säkert	
är	bra	för	verksamheten	i	allmänhet	så	
kräver	sådana	projekt	en	enorm	arbetsin-
sats.	Det	är	viktigt	att	ha	starka	skäl	till	att	
gå	vidare.”

Det	är	en	enkel	fråga,	men	också	den	
viktigaste	att	ställa	sig	innan	man	åtar	sig	
ett	ERP-projekt,	enligt	Jeff	Tognoni,	CEO	
på	Forterro,	som	har	sitt	huvudkontor	i	
Austin,	Texas.	

”Även	om	det	i	stort	sett	ses	som	nödvän-
digt,	är	ett	ERP-projekt	ett	av	de	svåraste	
och	mest	tidskrävande	projekt	man	kan	
företa	sig”,	säger	Tognoni.	”Därför	bör	du	
kunna	ge	en	tydlig	beskrivning	av	för-	
delarna	innan	du	åtar	dig	ett	ERP-projekt.”	

1. Börja varje ERP-projekt med  
att fråga: ”Varför?”
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Analysera den aktuella  
situationen som en del  
av att fastställa ett starkt  
”Varför”:

◊	 Hur	länge	har	vi	använt	ERP?

◊	 Vilka	resultat	saknar	vi	i	vår		
nuvarande	situation?

◊	 Vilken	respons	vill	vi	uppnå?



Några interna göromål att tänka på:

◊	 Utför	en	djupanalys	av	den	nuvarande	
verksamheten	

◊	 Identifiera	områden	som	behöver	
förbättras	

◊	 Analysera	glapp	i	er	befintliga	ERP-	
lösning	

◊	 Dra	upp	linjerna	för	företagets	över-	
gripande	mål	och	vision

Många	företag	gör	misstaget	att	kasta	sig	
in	i	ett	ERP-projekt	utan	att	helt	inse	vilka	
interna	resurser	som	krävs	för	att	projektet		
ska	lyckas,	säger	flera	ERP-experter.	Det	
spelar	ingen	roll	hur	stort	projektet	är:		
ERP	kräver	att	många	medarbetare	är	
involverade	under	hela	processen.	En	
ERP-leverantör	eller	-konsult	kan	aldrig		
ge	er	en	effektiv	lösning	utan	att	ni	är		
helt	involverade.	

”Det	finns	en	viss	naivitet	hos	kunderna,		
i	synnerhet	när	det	gäller	ERP-implemen-
teringar	för	medelstora	företag”,	säger	
Richard	Furby,	Vice	President	of	Services,	
Support	&	IT	på	Forterro.	”De	överskattar	
sin	förmåga	att	avsätta	tid	och	resurser	
för	projektet.	Ofta	tror	de	att	det	bara	
kommer	att	hända	för	dem.	Men	de	kan	
bara	lyckas	om	de	engagerar	sig	proaktivt	
och	tar	del	i	implementeringen.”	

”När	du	förstått	hur	viktigt	affärssystemet	
är	för	att	hjälpa	ditt	företag	uppnå	sina	
mål,	kommer	du	troligen	att	börja	enga-
gera	dig”,	säger	Furby.

2. Engagera er i 
arbetet som ligger 
framför er
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”Vad man lägger in är vad man får ut. 
De kunder som lyckas bäst är de som 
investerat i processen … och då inte 

bara pengar, utan passion.”

– Scott Malia, COO på Forterro
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3. Identifiera typ av lösning du behöver
Om	du	har	beslutat	att	gå	vidare	med		
ett	nytt	ERP-system,	bör	du	fortsätta	
med	att	göra	en	noggrann	analys	av		
era	behov,	enligt	Alexandre	Crettol,		
Head	of	Services	på	SolvAxis	i	Schweiz.	

”Fråga	dig	om	ni	behöver	ett	helt	nytt	
ERP-system,	något	som	innefattar		
mödosamma	göromål	som	att	migrera		
data,	förändra	processer	och	utbilda	
hela	teamet	i	ett	nytt	system”,	säger	han.	
”Kanske	det	går	att	lösa	problemet	genom	
att	implementera	nya	eller	anpassade	
funktioner	i	ert	befintliga	system.”	

Att	fastställa	hur	omfattande	era	behov		
är	kan	hjälpa	er	undvika	onödiga	investe-
ringar,	fortsatte	Crettol.	

”Jag	såg	nyligen	ett	företag	genomgå	en	
långdragen	ERP-systemimplementering	
bara	för	att	senare	börja	tvivla.	Till	slut	
bestämde	de	sig	för	att	det	kanske	inte	
var	nödvändigt	att	byta”,	säger	Crettol.

Det kan finnas flera skäl att  
uppgradera ett ERP-system,  
till exempel:

◊	 Ert	nuvarande	ERP-system	under-	
hålls	inte	längre	av	tillverkaren	

◊	 Er	ERP-teknik	är	föråldrad	

◊	 Er	verksamhet	har	utökats	eller		
förändrats	betydligt



Är	ERP-projektet	värt	mödan?		
Kostnaderna?	Tiden	och	resurserna		
du	måste	lägga	på	det?

Efter	att	ni	har	beslutat	att	det	ligger	i	
företagets	intresse	att	genomföra	ett	
ERP-projekt,	bör	ni	fastställa	en	stark	
avkastning	på	investeringen	innan	ni		
fortsätter,	råder	Benoît	Wambergue,		
Product	Manager	på	Sylob	i	Frankrike.	

En	stark	avkastning	på	investeringen		
bekräftar	inte	bara	beslutet,	utan	kan	
också	vara	katalysatorn	som	hjälper		
dina	kollegor	prioritera	projektet	över		
sina	dagliga	uppgifter.	”Utan	en	stark		
och	tydlig	avkastning	på	investeringen	
som	kommuniceras	genom	hela	företa-
get,	kan	det	vara	svårt	för	medarbetarna	
att	engagera	sig	helt	i	ERP-projektet.		
De	måste	förstå	’varför’”,	säger	han.

”När	ni	utvecklar	en	avkastning	på	inves-
teringen,	måste	ni	lägga	tid	på	att	ta	fram	
en	som	är	specifik	för	ert	företag.	Undvik	
att	använda	ett	generiskt	verktyg	du	
hittat	online	för	att	avgöra	avkastningen	
på	investeringen	för	en	ERP-implemen-
tering	eller	-uppgradering”,	säger	Håkan	
Magnusson,	Sales	Executive	på	Jeeves	
Information	Systems	AB	i	Sverige.

4. Fastställ en 
stark avkastning 
på investeringen



”Skapa	riktmärken	för	hur	ni	arbetar	idag”,	
tillråder	Richard	Furby,	Vice	President	of	
Services,	Support	&	IT	på	Forterro.	”Ni	
måste	förstå	vad	som	fungerar	för	er	idag	
och	vad	som	orsakar	frustration”,	säger	
han.	”Om	den	frustrationen	försvann,		
vad	skulle	det	innebära	ekonomiskt	för		
ert	företag?”

”Vissa	fördelar	med	ett	nytt	ERP-system		
kan	vara	mindre	påtagliga”,	tillägger	
Magnusson.	”ERP	kan	till	exempel	ge		
dina	medarbetare	större	möjligheter		
genom	att	göra	det	enklare	för	dem		
att	utföra	sitt	arbete	och	uppnå	resultat	
genom	en	mer	integrerad	process.”

Ett	annat	grundläggande	övervägande		
för	avkastning	på	investeringen	är	möjlig-
heten	att	få	mer	insiktsfulla	data	via	ERP.

”Affärsvärlden	har	ändrat	karaktär	i	så	
måtto	att	vi	har	de	data	vi	behöver	för		
att	fatta	välinformerade	beslut”,	säger	
Wambergue.	”Om	dina	konkurrenter		
är	bättre	utrustade	än	du	själv,	har	de	
troligen	tillgång	till	data	du	inte	kan	hitta		
i	ditt	eget	system.	Som	följd	av	det	kan		
de	kanske	förhandla	bättre	med	dina	
spekulanter.	Eller	t.o.m.	dra	nytta	av		
dina	egna	kunder.”

”Som	ett	sista	steg	i	att	fastställa	av-	
kastningen	på	investeringen,	bör	ni	väga	
värdet	på	alla	fördelar	som	vinns	mot	
kostnaden	för	ERP-implementeringen”,	
tillägger	Furby.14
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Tänk på följande när ni beräknar 
avkastningen på investeringen: 

◊	 Ökad	produktivitet	genom	förbättrad	
integrering	

◊	 Minskade	administrativa	kostnader	

◊	 Minskad	övertid	tack	vare	bättre		
personaladministration	

◊	 Förbättrade	genomsnittliga	leveranser	
i	tid	

◊	 Ökade	försäljningsintäkter	genom	
förbättrade	kundrelationer	

◊	 Minimerade	risker	knutna	till	föråldrad	
ERP-infrastruktur	

◊	 Minskade	IT-kostnader,	inklusive		
maskinvara,	programvara,	personal	
osv.	

◊	 Förbättrad	ekonomisk	synlighet	
genom	högkvalitativ	och	tillförlitlig	
datainsamling	

◊	 Minimerade	datafel	

◊	 Minskade	avgifter	kopplade	till		
revisioner	och	överträdelser	

◊	 Förbättrade	upphandlingsprocesser	
som	leder	till	minskade	materiel-	
utgifter



”Det pågår ett informationskrig. Mer 
aggressiva företag får snabbare tillgång 
till information och bättre data med ett 
effektivt ERP-system. I slutänden blir 

de mer konkurrenskraftiga.”

– Benoît Wambergue, Product Manager 
på Sylob i Frankrike
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Ägna	så	mycket	uppmärksamhet	som	
möjligt	åt	detaljerna	när	du	planerar	
ERP-projektet.	De	kan	vara	till	hjälp	att	
avgöra	hur	ett	lyckat	resultat	ska	se	ut.	

”Gör	en	förteckning	över	de	nuvarande	
processerna	i	början	av	projektet”,	säger	
Benoît	Wambergue,	Product	Manager	för	
Sylob	i	Frankrike.	”Krävs	det	nu	2-3	perso-
ner	för	att	utföra	en	specifik	funktion	tre	
gånger	om	året?	I	så	fall	kan	ni	besluta	att	
funktionen	ska	utföras	en	gång	om	året		
av	en	person.”	

”Det	huvudsakliga	sättet	att	avgöra	ett	
ERP-systems	effektivitet	är	att	mäta		
tiden	ni	lägger	på	en	uppgift	före	ERP-	
implementeringen	mot	tiden	den	tar	
efteråt”,	säger	Wambergue.	”Det	är	viktigt	
att	upprätta	en	lista	över	saker	ni	måste	
åstadkomma	efter	att	ni	implementerat	
ERP-systemet.”	

”Normalt	sätt	bör	ni	också	vinna	mer	
flexibilitet,	få	mer	tillförlitliga	data	och	
uppleva	färre	misstag”,	säger	han.	”Det	
är	så	ni	måste	se	på	en	ERP-implemen-
tering.	Den	sortens	fördelar	måste	driva	
projektet	hela	vägen.”	

5. Upprätta en lista över  
förutsedda resultat

Wambergue	ger	rådet	att	tänka	bortom	
hur	saker	och	ting	sköts	för	närvarande.	
”Föreställ	er	vilka	utmaningar	ert	före-
tag	kommer	att	möta	i	branschen	om	
10-15	år.	Hur	kommer	ni	att	anpassa	er?	
Hur	kommer	ni	att	ändra	era	nuvarande	
processer?”	

”Det	är	väldigt	viktigt	att	man	inte	be-
gränsar	sig	till	de	problem	man	haft	för	
en	vecka	sedan	eller	tre	månader	sedan”,	
säger	Håkan	Magnusson,	Sales	Executive	
på	Jeeves	i	Sverige.	”Titta	på	hur	företaget	
har	utvecklats	under	de	senaste	två	åren,	
och	använd	det	perspektivet	för	att	vinna	
insikter	om	vilken	typ	av	support	ni	kan	
behöva	i	framtiden.”



6. Identifiera de 
huvudsakliga  
prioriteringarna

Product	Manager	för	Sylob	i	Frankrike.	
”Verkligheten	är	att	en	ERP-produkt	inte	
är	gjord	för	att	lösa	varje	specifikt	problem-	
område	i	hela	företaget.	En	ERP-lösning	
som	bemöter	alla	utmaningar	skulle	kräva	
full	anpassning	–	ett	extremt	dyrt	och	
tidskrävande	arbete.”	

"Det	bästa	sättet	är	att	hålla	prioritets-	
listan	kort”,	tillråder	Scott	Malia,	COO		
på	Forterro.	”Ju	kortare	listan	över	krav		
är,	desto	mer	betydelsefulla	är	kraven	för	
er	kärnverksamhet	och	ert	mål.	Det	bör	
vara	kritiska	frågor	ni	måste	lösa.	Ni	måste	
fråga	er:	’Vad	försöker	vi	få	ut	av	verksam-
heten?’”	

När	ni	fastställer	en	stark	avkastning	på	
investeringarna	och	förutsedda	resultat,	
kommer	ert	team	förmodligen	att	iden-
tifiera	alla	områden	som	kunde	fungera	
bättre.	Det	kan	bli	en	ganska	lång	lista.	
Det	är	dock	viktigt	att	börja	prioritera.	

”Ni	måste	flytta	runt	punkterna	i	listan	och	
prioritera	dem”,	säger	Benoît	Wambergue,	

Eric	Delacourt,	Director	of	New	Business	
på	Sylob	i	Frankrike,	säger	att	många	
företag	gör	misstag	med	affärssystem	
eftersom	de	har	stora	förväntningar.	

”Det	är	viktigt	att	förtydliga	sina	mål”,	
säger	han.	”Det	finns	många	sätt	att	för-	
bättra	programvaran.	Formulera	tydliga	
mål	inom	olika	områden	som	processer,	
kostnader	eller	innovation.	Formulera	
också	tydligt	vad	som	kan	förhindra		
organisationen	från	att	nå	vart	och	ett		
av	dessa	mål.”
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Tips om att prioritera 

När	ni	avgör	vilka	områden	som	kan	få	
störst	inverkan	på	företagets	lönsamhet,	
bör	ni	tänka	på	de	tre	huvudkomponen-
terna	i	ett	ERP-projekt:	

◊	 Förseningar	

◊	 Budget	

◊	 Funktionsomfattning	

Dessa	ERP-komponenter	kan	också		
forma	prioriteringarna.	Till	exempel	kan	
det	vara	nödvändigt	att	projektet	slutförs	
inom	en	viss	tidsram.	

”Om	man	har	ett	gammalt	system	som	
inte	längre	underhålls	i	januari	2019,	måste	
man	ta	det	nya	systemet	i	bruk	senast	
31	december”,	säger	Benoît	Wambergue,	
Product	Manager	på	Sylob	i	Frankrike.	
”Om	du	väljer	en	tidslinje	som	prioritet,	
kan	du	behöva	dra	ned	på	omfattningen	
eller	justera	budgeten.”
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7. Tänk över leve- 
rantörsförhållandet
Vid	sidan	av	arbetet	att	fastställa	avkast-
ningen	på	investeringen	och	analysera	
verksamheten,	bör	ni	lägga	mycket	tid	
på	att	avgöra	vilken	typ	av	leverantörer	
ni	tänker	efterforska.	Det	är	också	viktigt	
att	betrakta	leverantörsförhållandet	som	
ett	partnersamarbete,	enligt	Scott	Malia,	
COO	på	Forterro.	

Kom	ihåg	att	ni	har	flera	olika	alternativ	–	
däribland	att	arbeta	direkt	med	ERP-	



leverantörens	team	eller	en	mervärdes-	
återförsäljare	(VAR),	som	fungerar	som	
installationspartner	för	ERP-leverantörens	
räkning.	Även	om	båda	alternativen	är	
genomförbara,	är	det	viktigt	att	förstå	hur	
var	och	en	av	affärsmodellerna	fungerar,	
och	vilka	fördelar	och	nackdelar	de	har	
som	överförs	direkt	till	kundupplevelsen	
och	den	totala	ägandekostnaden.	

Enligt	Forterros	experter	kan	det	vara	
frestande	att	se	till	vem	som	ger	det	bästa	
inledande	erbjudandet.	Men	det	är	viktigare	
att	se	leverantörsförhållandet	för	vad	det	
är	–	ett	långvarigt	förhållande	som	kan	
vara	10–15	år,	kanske	längre.	

”Se	till	att	leverantören	hjälper	er	genom	
hela	ERP-systemets	livscykel,	och	att	
slutet	på	den	livscykeln	bestäms	utifrån	
era	villkor	och	inte	leverantörens”,	säger	
Benoît	Wambergue,	Product	Manager		
på	Sylob	i	Frankrike.	

Malia	råder	att	man	ska	hålla	tanken		
om	ett	långvarigt	partnersamarbete		
i	åtanke	i	kontakten	med	ERP-säljare.	
”Det	är	alltför	vanligt	att	möjliga		
kunder	tar	för	vana	att	ignorera	säljare,	
och	det	är	förståeligt	på	vissa	plan”,		
säger	han.	”De	vill	inte	att	säljare		
ska	ringa	hela	tiden	och	fråga	’Vad	vill		
ni	göra?’”	

Malia	föreslår	att	ni	ska	vara	tydliga	med	
vad	ni	behöver	och	när	ni	väntar	er	att	
fatta	ett	beslut.	

”Det	handlar	om	det	förhållande	ni	vill	
skapa”,	säger	han.	”Om	ni	inte	vill	att	sälj-	
arna	ska	ringa	hela	tiden,	måste	ni	hålla	
dem	informerade	och	ajour”,	säger	han.	
”Om	ni	behandlar	dem	illa	får	ni	inte		
bästa	resultat	från	dem.”



Alexandre	Crettol,	Director	of	Services	
på	SolvAxis	i	Schweiz,	råder	att	upprätta	
öppna	relationer	med	ERP-leverantörerna	
på	ett	tidigt	stadium.	”Det	är	viktigt	att	
lära	känna	varandra,	diskutera	vem	som	
ansvarar	för	vad	och	skapa	ett	gemen-
samt	språk	för	vissa	ämnen.”	

”Efter	att	ni	gjort	arbetet	med	att	ut-	
värdera	verksamheten,	får	ni	inte	hoppa		
över	det	sista	steget	att	öppet	dela		

8. Var transparent 
mot leverantörerna

vad	ni	kommit	fram	till	med	era	möjliga	
leverantörer”,	säger	Scott	Malia,	COO		
på	Forterro.	

”I	vissa	fall	är	företag	motvilliga	att	dela	
med	sig	av	specifik	information	om	sina	
metoder,	men	det	är	ett	viktigt	steg	i		
att	utveckla	en	god	grund	för	ett	ärligt		
och	produktivt	partnersamarbete”,	säger	
Malia.	

”När	våra	framtida	kunder	tar	in	oss	för	
en	demonstration,	vill	de	ofta	att	vi	ska	
vägleda	dem	hela	vägen	genom	deras	
befintliga	processer	med	vår	produkt”,	
fortsätter	han.	”Men	de	har	inte	gett		

”Det är viktigt att förbereda  
ERP-säljaren tillräckligt med en  

bra översikt av vad som fungerar i  
er verksamhet och vad som inte 

fungerar. Många företag  
gör inte det.” 

– Scott Malia, COO, 
Forterro

oss	specifik	information	om	hur	de	gör	
saker.	I	slutänden	slösar	båda	parterna	
bara	bort	sin	dyrbara	tid.”	

Försök	vara	så	specifik	som	möjligt,	
rekommenderar	Malia.	”Ofta	tänker	inte	
företagen	på	de	saker	de	redan	gör	bra.	
De	tänker	bara	på	vad	de	gör	dåligt”,		
säger	han.	”Skriv	ned	det	som	är	viktigt.	
Hur	gör	ni	era	produkter	specifikt?”
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9. Besök andra 
företag

”Ni	måste	besöka	andra	kunder	för	att	se		
hur	det	fungerar,	även	om	det	inte	är	exakt		
vad	ni	behöver”,	säger	Benoît	Wambergue,	
Product	Manager	på	Sylob	i	Frankrike,	som		
rekommenderar	besök	till	företag	i	lik-	
nande	branscher.	”Ni	kan	dra	nytta	av	bästa	
praxis	hos	alla.	Ett	av	företagen	kanske	an-	
vänder	en	funktion	som	ni	inte	använder.	
Ni	kan	få	en	förståelse	för	varför	de	använ-	
der	den	och	hur	de	har	implementerat	den.”	

Den	sortens	besök	bör	schemaläggas	
innan	ni	ingår	ett	kontrakt,	tillråder	Eric	
Delacourt,	Director	of	New	Business	på	
Sylob	i	Frankrike.	

Att	besöka	andra	företag	med	liknande	
affärssystem	kan	verka	som	ett	uppen-	
bart	råd,	men	många	företag	gör	inte		
den	ansträngningen.	Det	kan	vara	tids-	
krävande	att	slita	sig	från	schemat	för		
att	titta	på	en	ERP-lösning	hos	ett		
annat	företag.	

Men	det	är	ett	nödvändigt	steg	för	att		
få	insikt	om	ditt	ERP-projekt.	

”I	de	tidiga	stadierna	av	att	leta	efter	ERP-	
produkter	är	det	viktigt	att	be	om	refe-
renser	från	andra	företag	som	använder	
programvaran”,	säger	han.	

”Fråga	faktiska	kunder	om	hur	det	har		
gått	och	om	för-	och	nackdelar	med	
programmet.”

En	annan	punkt	där	det	kan	uppstå	stora	
problem	med	ERP	är	om	man	för	in	
föråldrade	data	i	ett	nytt	system,	enligt	
Alexandre	Crettol,	Director	of	Professional	
Services	på	SolvAxis	i	Schweiz.	

”Det	är	inte	någon	bra	idé	att	bara	ta	alla	
data	och	lägga	in	dem	i	ett	nytt	system”,	
säger	han.	”Det	är	ett	tufft	jobb	och	en	
stor	tidsinvestering	att	rensa	era	data,	
men	det	är	mer	än	en	rekommendation.	
Jag	ser	det	som	helt	nödvändigt.”	

10. Rensa era data Crettol	ger	rådet	att	målet	bör	vara	att	
skapa	en	databas	som	är	tillförlitlig	och		
fri	från	fel,	dubbletter	och	inkonsekvent	
formatering.	”Även	något	så	enkelt	som	
att	se	till	att	namngivningsbruket	för	
adresser	är	samma	kan	göra	skillnad”,	
säger	han.	”Om	ni	till	exempel	använder	
både	-gatan	och	-g.	i	adresser	kan	det	
leda	till	inkonsekvenser	och	dubbletter.”	

”Man	måste	investera	en	hel	del	tid	för		
att	få	en	bra	dataöverföring”,	tillägger		
han.	”Det	är	ett	kritiskt	moment	och		
leder	till	stora	risker	för	misslyckanden		
om	det	inte	görs	rätt.”	

Tove	Brodin,	senior	ERP-konsult	på	Jeeves		
i	Sverige,	ser	rena	data	som	en	av	de		
centrala	komponenterna	i	ett	lyckat		
projekt.	”Genom	att	investera	den	tiden	
från	början	kan	du	undvika	problem		
senare”,	säger	hon.	

”Den	idealiska	kunden	är	någon	som		
är	engagerad	i	vad	de	gör.	De	har	gått		
igenom	sina	grundläggande	data	och	
tvättat	dem	innan	de	förs	in	i	systemet”,	
säger	Brodin.	”De	har	lyckats	engagera	
alla.	I	slutet	av	projektet	kan	vi	lösa	deras	
utmaningar	på	ett	sätt	som	sparar	mäng-
der	av	tid	åt	dem.”



– Överleva processen

Avsnitt 2
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Håll	inte	ERP-projektet	hemligt.	Våra	ex-
perter	är	överens	om	att	ett	ERP-projekt	
bör	vara	allmänt	känt	bland	alla	med-	
arbetare	som	påverkas	av	förändringarna,	
och	att	en	bra	kommunikationsstrategi		
är	nödvändig	för	att	lyckas.	

11. Utveckla en 
kommunikations- 
strategi

Förutom	att	kommunicera	fördelarna		
till	medarbetarna	måste	ni	tydligt	förklara	
målen	för	projektet	och	hur	det	bidrar		
till	att	uppfylla	företagets	långsiktiga	
vision	och	mål.	

Du	bör	kommunicera	projektets	tids-	
linje,	den	ansenliga	investering	i	tid		
och	resurser	som	projektet	kommer		
att	ta,	och	hur	processerna	förväntas		
förändras.	Dessutom	bör	du	ge	regel-
bundna	uppdateringar	om	framstegen	
under	hela	implementeringsprocessen.	

Enligt	Tove	Brodin,	senior	ERP-konsult		
på	Jeeves	i	Sverige,	är	det	också	viktigt		
att	bemöta	de	farhågor	medarbetarna		
kan	ha	om	jobbtrygghet	i	ERP-projektets	
spår.	

”Vissa	är	rädda	att	de	kommer	att	bli	av		
med	sina	jobb,	och	det	är	viktigt	att	för-	
klara	vad	de	får	ut	av	de	nya	systemet”,	
säger	hon.	”Projektledarna	måste	förklara	
varför	de	implementerar	ERP.	Kort	sagt	
vet	inte	medarbetarna	något	om	det	
förrän	du	förklarar.”
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För	ett	lyckat	ERP-projekt	är	det	avgör-	
ande	att	få	med	rätt	teammedlemmar		
i	projektet.	De	flesta	av	våra	experter	på-	
pekar	att	de	personer	som	får	i	uppdrag	
att	leda	ERP-initiativet	bör	vara	beredda	
på	att	ägna	mycket	tid	åt	projektet.	

Scott	Malia,	COO	på	Forterro,	ger	rådet	
att	utse	medarbetare	till	ERP-projektet	
utifrån	deras	roller	i	företaget.	

”Till	exempel	bör	en	ERP-lösning	som	
fokuserar	på	tillverkningsverksamheten	
ha	med	de	medarbetare	som	är	mest	
bekanta	med	era	tillverkningsprocesser”,	
säger	han.	”Samma	sak	gäller	försäljning,	
ekonomi	och	andra	aspekter	av	företaget:	
det	är	viktigt	att	strategiskt	identifiera	
viktiga	ledare	för	varje	avdelning.”	

Håkan	Magnusson,	Sales	Executive	på	
Jeeves	i	Sverige,	tillägger	att	det	är	mycket	
viktigt	att	undvika	frestelsen	att	hoppa	
över	de	medarbetare	som	redan	har	”för	
mycket	att	göra”.	”I	regel	är	det	de	med-
arbetarna	som	bör	leda	ERP-projektet”,	
säger	han.	”

De	personer	som	är	viktigast	att	involvera	
är	de	som	kan	jobbet	och	som	utför	det,	
inte	cheferna	som	inte	själva	gör	jobbet”,	
säger	han.	”Det	bör	vara	de	framtida	
avancerade	användarna:	de	som	kan	
funktionerna	och	vet	vad	som	behöver	

12. Utse det interna teamet
göras.	Förlita	dig	inte	på	perspektiven	från	
personer	som	inte	kommer	att	använda	
systemet.”	

Det	är	också	viktigt	att	utse	en	medar-	
betare	som	fungerar	som	talesperson,		
enligt	Alexandre	Crettol,	Director		
Professional	Services	på	SolvAxis	i	
Schweiz.	”I	en	mindre	organisation	bör		
ni	utse	en	person	som	driver	projektet	
internt	och	hjälper	till	att	samordna		
intern	och	extern	kommunikation”,		
säger	han.	

”Personen	kan	också	hjälpa	organisa-	
tionen	få	in	synpunkter	från	andra	med-
arbetare	som	i	slutänden	kommer	att	
använda	systemet”,	tillägger	han.	”Även		
om	det	inte	går	att	få	alla	eniga	och		
nöjda	kan	du	iallafall	lyssna	på	dem.		
Det	värsta	du	kan	göra	är	att	undvika		
att	blanda	in	folk	och	att	de	sedan		
vägrar	ta	ansvar	för	det	nya	projektet.		
Det	funkar	inte	alls.	Du	vill	ju	att	de		
ska	vara	nöjda	med	att	använda	det.”
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Många	av	våra	experter	understryker	att	
ERP	är	en	teamlösning.	”Det	är	verksam-
hetskritisk	programvara	som	integrerar	
företagets	samtliga	funktionsområden,		
så	det	är	viktigt	att	lägga	tid	på	projektet	
som	ett	team”,	säger	Håkan	Magnusson,	
Sales	Executive	på	Jeeves	i	Sverige.	

”Många	medelstora	företag	har	fort-	
farande	medarbetare	som	jobbar	med	
Excelark	eller	i	separata	system	i	hela	
företaget”,	säger	han.	

Enligt	Magnusson	är	målet	med	ERP	
att	sammanföra	silor.	”Det	är	viktigt	att	
sammanföra	folk	från	olika	avdelningar	
eftersom	de	kommer	att	dela	på	samma	
funktioner”,	säger	Magnusson.	”Annars		

13. Ta itu med silomentaliteten
kan	det	bli	farligt	genom	att	funktions-	
experter	fokuserar	på	specifika	delar	av		
en	process	utan	att	ha	översikt.”	

”När	ERP-implementeringsprocessen	
sätter	igång	kommer	leverantören	troligen	
att	börja	ordna	möten	för	att	fokusera	på	
olika	aspekter	av	er	verksamhet.	Sådana	
möten	är	ännu	en	möjlighet	att	samman-
föra	medarbetare	från	olika	avdelningar”,	
säger	Scott	Malia,	COO	på	Forterro.	

Konfrontera	alla	silor	rakt	på	sak,	råder	
Malia.	”Till	exempel	kan	teammedlemmar	
vara	motvilliga	att	vara	med	på	möten	
som	rör	vissa	ämnen”,	förklarar	han,	”och	
det	finns	inget	som	tömmer	ett	rum	lika	
snabbt	som	en	bokföringsdemo.	När	
samtalet	kommer	in	på	ekonomi	kanske	
folk	börjar	säga	’Jag	behöver	inte	vara		
med	på	det	här’.	

Men	det	är	viktigt	att	medarbetare	inom	
försäljning	och	tillverkning	är	tillgängliga	
för	att	förstå	sambanden	kring	hur	delar	
av	deras	processer	hänger	ihop	med		
ekonomidelen”,	säger	Malia.

”Ta med medarbetare från  
olika avdelningar på mötena. Det  

är ett misstag att låta ekonmiansvarig  
sitta ensam när ekonomisektionen tas 
upp. Medarbetare på andra avdelningar 

måste förstå hur deras processer  
påverkar kassaflödet och  

slutresultatet.”

– Scott Malia, COO, 
Forterro



Våra	experter	är	ense	om	att	om	ni	inte	
förändrar	era	processer	kommer	ERP-	
projektet	inte	på	långa	vägar	att	mot-
svara	era	förväntningar.	Medan	ert	nya	
ERP-system	införs	måste	du	se	till	att	
dina	medarbetare	förstår	hur	viktigt	det	
	är	att	de	ändrar	sina	processer,	rutiner	
och	förväntningar.	

”Förvänta	er	inte	att	saker	och	ting	ska	
fungera	på	samma	sätt.	Att	implementera	
ERP	kan	kräva	att	man	anpassar	sig	till	
nya	processer”,	säger	Benoît	Wambergue,	

14. Gör om era 
processer

Product	Manager	Sylob	i	Frankrike.	”I	vissa	
fall	måste	man	göra	om	processerna	från	
grunden.	Ert	team	kan	behöva	utföra	upp-	
gifter	de	aldrig	gjort	förr.”	

Enligt	Tove	Brodin,	senior	ERP-konsult	på	
Jeeves	i	Sverige,	är	det	en	av	de	svåraste	
utmaningarna	ni	ställs	inför:	

”Många	företag	har	gamla,	föråldrade	
rutiner,	kombinerat	med	attityden	’Så	här	
har	vi	alltid	gjort’.	Ofta	är	de	frestade	att		
gå	tillbaka	till	hur	saker	gjordes	manuellt.”	

Enligt	Brodin	går	teamen	ofta	tillbaka		
till	att	använda	de	gamla	kalkylarken	och	
rapporterna	som	orsakade	behovet	av		
ett	nytt	ERP	till	att	börja	med!	

”Ofta	utmanar	jag	dem	och	frågar		
’Varför?’”,	säger	Brodin.	”De	flesta	tycker	
om	att	göra	saker	på	enklast	möjliga	sätt.	
Jag	brukar	förklara	för	dem	att	om	de		
använder	den	nya	processen	kan	de		
utföra	uppgifterna	på	kortare	tid.”	

Wambergue	håller	med	om	att	företag	
som	byter	ut	ett	föråldrat	system	ofta	
stöter	på	det	här	problemet.	”Ett	av	de	
problem	jag	oftast	ser	är	kunder	som	
kopierar	och	klistrar	in	ett	befintligt	sys-
tem	i	det	nya”,	säger	han.	”Det	är	ett	stort	
misstag.	När	man	byter	ERP	på	ett	företag	
måste	man	också	ifrågasätta	hur	man	be-
driver	verksamheten.	Det	här	är	ett	tillfälle	
som	många	kunder	inte	tar	tillvara.	De	ser	
inte	till	hur	verksamheten	har	förändrats.”
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15. Undvik  
anpassningar

för	att	inte	säga	svår	för	teamet	att	ta		
till	sig.	

”Ni	bör	försöka	hitta	en	färdig	ERP-	
produkt	som	har	ca	80-90	procent	av	
de	verktyg	ni	behöver	för	att	utveckla	
verksamheten”,	rekommenderar	Magnus	
Grönvik,	Director	Product	Management		
på	Jeeves	i	Sverige.	”Se	över	kärnfunktio-
nerna	hos	lösningen	innan	ni	tänker		
på	eventuella	anpassningar.”	

Enligt	Andrzej	Morawski,	Vice	President	
på	BPSC	SA	i	Polen,	är	en	annan	nack-	
del	med	anpassningar	att	de	tar	för	
mycket	tid.	

Som	vi	visat	tidigare	leder	det	till	ett		
mer	effektivt	resultat	när	man	fokuserar		
på	en	kort	lista	över	mål.	Verkligheten	är		
att	ju	fler	mål	ni	ställer	upp	som	är	unika		
för	er	verksamhet,	desto	mer	troligt	är		
det	att	ni	överväger	anpassningar.	

För	många	anpassningar,	i	synnerhet		
om	de	görs	under	den	inledande	imple-
menteringen,	ökar	sannolikheten	för		
att	programlösningen	blir	för	klumpig	–		



”Anpassade	ERP-implementeringar	tar	
ibland	så	lång	tid	att	de	blir	en	risk”,	säger	
han.	”Marknaden	kan	förändras	snabbare	
än	er	implementering	och	innan	ni	vet		
ordet	av	har	ni	tappat	er	konkurrensfördel.”	

”I	idealfallet	bör	ni	fokusera	på	kärn-
produkten”,	säger	Morawski.	”Vi	råder	
våra	kunder	att	fokusera	på	hur	ERP	kan	
förbättra	deras	verksamhet	i	allmänhet.	
Att	använda	kärnlösningen	är	den		
bästa	utgångspunkten.”

”Ibland måste man göra  
nedskärningar för att bli snabbare  

i framtiden. Vi lär företag att använda 
verktyget som det är utformat. Efter att 

man använt programvaran ett tag och 
verkligen förstått hur den används,  

kan man göra tillägg till den.”

– Andrzej Morawski, Vice  
Presiden BPSC SA, Polen

Som	alla	ERP-leverantörer	kan	berätta		
är	en	ERP-implementering	aldrig	perfekt.	
Med	så	många	olika	element	–	när	ni	
migrerar	personer,	processer	och	data	–		
är	det	oundvikligt	att	det	dyker	upp		
komplikationer.	

Ha	tålamod.	Genom	att	utföra	omfat-	
tande	tester	med	dina	rena	data	kan		
din	ERP-leverantör	hjälpa	dig	lösa	de	
problem	som	uppstår	på	vägen.	”Se	till		
att	många	teammedlemmar	deltar	i		
testningen	så	att	företaget	kan	dra	nytta	
av	helt	integrerade	och	helt	automatise-
rade	funktioner”,	säger	Andrzej	Morawski,	
Vice	President	för	BPSC	SA	i	Polen.

16. Testa och  
testa igen



– Maximera investeringen
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När	ni	nått	den	punkt	då	er	verksamhet	
bedrivs	med	ett	nytt	ERP-system,	kanske	
du	tror	att	arbetet	är	klart.	Men	det	har	
bara	börjat,	säger	våra	ERP-experter.		
Det	är	nu	du	måste	lägga	energi	på	om-
fattande	utbildning	av	dina	medarbetare.	

”Vi	försöker	göra	systemet	så	lätt	som	
möjligt	att	använda,	men	det	är	fortfar-	
ande	en	komplex	uppgift	att	sköta	ett	före-	
tag”,	säger	Jean	Christophe-Piguet	Senior		
Buinsess	Consultant	på	SolvAxis	i	Schweiz.		
”Det	finns	mängder	av	interaktioner	mel-
lan	processerna.	Du	kan	inte	jobba	ensam		
i	systemet	i	din	egen	lilla	värld.”	

Christophe-Piguet	säger	också	att	det	är	
viktigt	att	ledarna	förstår	logiken	bakom	
systemet,	och	vikten	av	hur	data	påver-
kar	olika	avdelningar.	”Kom	ihåg	att	det	
inte	är	magi	utan	människor	som	sköter	
systemet”,	säger	han.	”Det	är	som	att	köra	
bil.	Du	säger	inte	’Jag	vill	åka	någonstans’.	
Du	måste	veta	vart	du	vill	ta	dig.”	

Tove	Brodin,	senior	ERP-konsult	på	Jeeves	
i	Sverige,	understryker	också	hur	viktigt	
det	är	att	investera	i	att	utbilda	medarbe-
tarna	i	början	för	att	minimera	behovet	av		
fortlöpande	support.	”Utbildning	är	en	väs-	
entlig	del	för	att	ERP-projektet	ska	lyckas”,	
förklarar	hon.	”Om	man	inte	gör	saker	rätt		
i	systemet	kan	det	orsaka	problem	senare.”	

ERP-leverantören	bör	erbjuda	olika	ut-	
bildningsnivåer	–	från	grundutbildning	

17. Engagera er i utbildningen
för	medarbetare	som	kanske	använder	
systemet	då	och	då,	till	mer	avancerad	
utbildning	för	dem	som	är	avancerade	
användare	eller	som	ska	utbilda	nya	
medarbetare.	

Brodin	tillägger	att	det	är	viktigt	att		
komma	ihåg	att	vissa	kan	behöva	mer	
tid	än	andra	för	att	förstå	systemet.	”Det	
skiljer	sig	alltid	mycket	åt	från	person	till	
person”,	säger	hon.	”Några	går	igenom	
utbildningen	på	en	dag	och	sedan	är		
de	igång.	Andra	kan	behöva	10	dagars	
utbildning	för	att	lära	sig	samma	rutin.		
Det	beror	på	hur	mycket	erfarenhet	de	
har	av	att	använda	ERP-system.	Jag	vet	
att	det	är	svårt	att	tro,	men	vi	har	fort-	
farande	vissa	kunder	vars	medarbetare		
än	i	denna	dag	aldrig	har	använt	en		
dator	på	jobbet.”	

Genom	att	investera	i	alla	tillfällen	att		
utbilda	medarbetare	kan	ni	se	till	att	ni	
maximerar	investeringen.	”Det	är	viktigt	
att	få	ut	rätt	värde	från	ERP-systemet”,		
säger	Maria	Marcelius,	ERP	Support	Analyst	
på	Jeeves	i	Sverige.	”För	att	kunna	dra		
full	nytta	av	systemet	krävs	utbildning		
och	övning,	övning,	övning.	Det	är	också	
viktigt	att	få	ett	supportavtal	så	att	du	har	
tillgång	till	en	konsult	som	kan	hjälpa	dig	
direkt	när	du	stöter	på	problem	du	inte	
kan	lösa.”



Det	kan	hända	flera	månader	eller	till		
och	med	år	efter	ERP-implementeringen	
att	du	får	ett	meddelande	om	en	upp-	
datering	eller	uppgradering.	”Strunta		
inte	i	den”,	råder	Benoît	Wambergue,		
Product	Manager	på	Sylob	i	Frankrike.	

”När	det	gäller	assistans	och	support		
är	ett	av	de	största	problemen	när	kun-
derna	inte	utför	de	nödvändiga	uppgra-
deringarna”,	säger	Wambergue.	”Inom	

18. Var uppmärksam på  
uppdateringar och uppgraderingar

en	femårsperiod	är	det	inte	ovanligt	att	
kunderna	får	se	flera	nya	versioner	som	
inför	nya	funktioner	eller	uppdaterad	
teknik.	Utan	uppgraderingarna	kan	de		
inte	dra	nytta	av	de	nya	funktionerna	–	
som	de	troligen	har	sagt	att	de	vill	ha		
eller	behöver.”	

Våra	experter	är	överens	om	att	du	bör	
fråga	om	hur	många	uppgraderingar	som	
har	släppts	under	en	viss	tidsperiod	när		

du	talar	med	ERP-leverantörer.	Det	är	
också	viktigt	att	fråga	om	vilken	typ		
av	stöd	de	ger	sina	kunder	vid	sådana	
lanseringar.	

”En	seriös	ERP-partner	bör	investera		
regelbundet	i	forskning	och	utveckling		
och	se	till	att	ert	system	anpassas	till	för-	
ändringar	i	branschen	under	lösningens	
livstid”,	säger	Magnus	Grönvik,	Director	
Product	Management	på	Jeeves	i	Sverige.
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19. Investera i underhåll
Som	Scott	Malia	påpekar,	bör	ett	ERP-	
system	hålla	i	minst	10	till	15	år.	System-	
underhåll	är	nyckeln	till	att	realisera	det	
fulla	värdet	av	en	ERP-systeminvestering.		
Han	använder	hälsovård	som	exempel:	
”Jag	går	inte	till	tandläkaren	för	att	laga	
ett	hål.	Jag	går	till	tandläkaren	två	gånger	
om	året	för	att	förhindra	hål”,	förklarar	
han.	”På	samma	sätt	bör	företag	inves-
tera	i	förebyggande	åtgärder	för	att	hålla	
sig	steget	före	eventuella	problem	eller	
komplikationer	med	sin	ERP-lösning.”	

Systemunderhåll	kan	innebära	flera		
olika	saker.	Precis	som	i	Malias	jämförelse	
med	tandläkaren	kan	du	själv	kontakta	
ERP-leverantörens	serviceteam	för	att		
se	till	att	systemet	är	aktuellt	och	att	ni	
använder	det	fullt	ut.	De	flesta	ERP-	
leverantörer	tar	också	ut	en	årlig	under-
hålls-	eller	prenumerationsavgift.	Den	
avgiften	täcker	tjänster	som	varierar	från	
leverantör	till	leverantör,	men	vanligtvis	
bekostar	den	sådant	som:

◊	 Fortlöpande	forskning	och	utveckling	
av	arkitekturen	för	att	säkerställa		
systemprestanda,	tillförlitlighet		
och	kompatibilitet	

◊	 Fortlöpande	utveckling	av	nya	funk-
tioner	och	funktionsförbättringar	

◊	 Snabbuppdateringar	och	korrigeringar	
av	aktuella	versioner	

◊	 Produktutbildningstjänster,	exempelvis		
kurser	på	begäran	

◊	 Produktsupport	via	telefon,	e-post	
och	Internet	

◊	 Produktdokumentation	och	kvalitets-
säkring	

◊	 Kundtjänster	som	kontoadministration	
eller	utbildningsevenemang

”ERP-system	brukar	utvecklas	till	hjärtat	i	
verksamheten”,	säger	Malia.	”Underhåll	är	
nödvändigt	för	att	se	till	att	allt	fortsätter	
fungera	smidigt.”



När	ERP-implementeringen	blir	klar	före	
tidsschemat,	inom	budgeten	eller	enligt	
dina	förväntningar	kanske	du	vill	fira	att	
allt	är	i	hamn.	Men	det	är	nu	det	börjar,	
enligt	våra	ERP-experter.	

Med	ERP	är	det	viktigt	att	förstå	att	syste-
met	är	del	av	en	långsiktig	strategi	för	att	

20. Gör ett lång-
siktigt åtagande 
för arbetet

”Vad man lägger in är vad man  
får ut. De kunder som lyckas bäst  
är de som investerat i processen…  

inte bara pengarna, utan  
passionen.”

– Scott Malia, COO,  
Forterro

göra	företaget	mer	konkurrenskraftigt	och	
lönsamt.	Utmaningarna	tar	aldrig	slut.	

”Det	finns	en	förväntning	att	om	alla	jobbar	
riktigt	hårt	kan	systemet	tas	i	bruk	på	ett	
visst	datum”,	säger	Scott	Malia,	COO	på	
Forterro.	”Och	sedan,	efter	driftstarten,	
pustar	de	ut.	De	tänker:	’Det	tog	lång	tid	
att	komma	hit,	men	nu	kan	vi	gå	tillbaka	
till	våra	vanliga	rutiner	och	dagliga	jobb.’”	

”Inget	kan	vara	längre	från	sanningen”,	
säger	Malia.	”Våra	kunder	kan	ofta	inte		
riktigt	förstå	varför	verksamhetsproces-
serna	hela	tiden	måste	förbättras.	Men	

det	är	nödvändigt	om	de	vill	behålla		
sin	konkurrensfördel.”	

Malia	tillägger	att	ERP	är	som	många	
andra	saker	i	livet.	”Vad	man	lägger	in		
är	vad	man	får	ut”,	säger	han.	”De	kunder	
som	lyckas	bäst	är	de	som	investerat	i	
processen	…	inte	bara	pengarna,	utan	
passionen.”

Forterro	är	en	grupp	företag	som	levererar	
ERP-programvara	till	små	och	medel-
stora	företag	på	särskilda	geografiska	
och	vertikala	marknader.	Forterro	har	
sitt	huvudkontor	i	Austin	i	Texas	och	har	
det	globala	investeringsbolaget	Battery	
Ventures	som	investerare.	Företaget	har	
affärsenheter	i	Sverige,	Schweiz,	Frankrike	
och	Polen	och	har	dessutom	regionala	
kontor	och	centrum	för	forskning	och	ut-

Om Forterro
veckling	över	hela	världen.	Forterro	växer	
ständigt	i	termer	av	immateriell	egendom	
och	kapital,	och	företaget	samarbetar	
med	lokala	ledningsteam	för	att	förstärka	
sina	lösningserbjudanden	och	hjälpa	sina	
kunder	att	lyckas.

Gå	in	på	www.forterro.com	om	du	vill	
veta	mer.
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Om Jeeves
Information Systems
Jeeves	är	en	helhetsleverantör	av	affärssystemslösningar	(ERP)	för	medelstora	företag.	
Jeeves	ERP	kan	installeras	lokalt	eller	levereras	som	en	molntjänst.	Sedan	starten	1992	
har	företaget	haft	en	stabil	tillväxt	och	har	nu	mer	än	2400	kunder.	Kunderna	finns	främst	
inom	tillverkning,	produktion,	distribution,	partihandel	samt	i	tjänsteindustrin.	Vi	arbetar	
nära	våra	kunder,	allt	ifrån	produktutveckling	till	implementation	och	produktsupport.	
Våra	duktiga	verksamhets-	produkt-	och	processexperter	har	lång	erfarenhet	av	att	
hjälpa	kunderna	att	bli	unika	på	sin	marknad	genom	ett	flexibelt	och	kostnadseffektivt	
ERP-system.	Jeeves	ERP	är	en	affärssystemslösning	som	du	kan	växa	med!	
www.jeeveserp.com


