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NÄR BUDGETANSVARIGA för olika kost-
nadsställen inom Estrella började an-
vända en rapportmodul i affärssyste-
met Lawson M3 skulle det bli ordning 
och reda. Men rapportmodulen visa-
de sig vara stel och långsam: 
– Den kunde inte alls ge de budget-
ansvariga kontroll över sina verk-
samheter på ett enkelt och visuellt 
sätt. Vi skulle behålla affärssystemet 
men slänga ut rapportmodulen, som 
skulle ersättas med ett nytt vasst be-
slutsstöd, säger Anders Ivarsson, 
CIO på Estrella. 

Beslutsstödet skulle även anpassas 
till andra anställda, som produktion, 
säljpersonal, ledning och linjechefer. 

Likaså skulle Estrellas ägare kunna 
använda det, och snabbt få tillgång 
till olika nyckeltal.

I MAJ BÖRJADE Anders sålla bland ett 
antal renodlade BI-verktyg. Många 
leverantörer presenterade helhets-
lösningar med olap. 

– Men hos fl era skulle det krävas 
allt för dyra konsultkostnader för att 
anpassa BI-verktygen till affärssyste-
met. Det skulle också ta för lång tid. I 
utvärderingen sållade vi även bort 
Lawsons eget renodlade BI-verktyg, 
säger Anders Ivarsson. 

Valet föll istället på svenska Qlik-
techs Qlikview. 

– De kunde på rekordtid utveckla 
en applikation som anpassades till af-
färssystemet. Det innebär att rådata 
överförs från M3 till Qlikview, säger 
Anders Ivarsson. 

I SLUTET AV JUNI kom Qlikview på 
plats. Fem dagar hade det tagit att in-
föra. Olika användare ska nu kunna 

 ESTRELLA

Slängde ut Lawsons   
 RAPPORTER
Snacksjätten Estrella sållade 
bort klassiska BI-jättar och 
valde ett fl exibelt system som 
gick snabbt att få på plats.   

bestämma vilken information de vill 
ha. Qlikviews gränssnitt visar tabel-
ler, mätare och grafer. 

– Vi är nöjda med Qlikviews en-
kelhet, och samtidigt är vi inte oroli-
ga att slå i taket kapacitets- eller funk-
tionsmässigt, säger han.

FÄRDIGUTVECKLAT blir dock aldrig 
Qlikview, menar Anders Ivasson, 
utan det måste anpassas löpande till 
en förändlig organisation. 

Han framhåller att IT-avdelningen 
centralt kan defi niera fältnamn så att 
man successivt och enkelt kan ut-
veckla nya tillämpningar, där ett be-
grepp (exempelvis ”kund”) betyder 
precis samma sak som i Estrellas 
gamla system.

Vilka är svagheterna då? 
– Qlikview liknar inte något av de 

klassiska beslutsstöd som vi synade. 
IT-avdelningen måste tänka annor-
lunda ur ett tekniskt perspektiv när 
verktyget ska anpassas, och det kan 
vara lite frustrerande, säger han. ]

CASE 1 CASE 2 TABELL KRÖNIKA TIPS

Estrella kör Lawson M3 
men bytte ut rapportmodu-
len mot Qlikview, sid 34

Cramo bestämde sig för 
Cognos efter en grundlig 
upphandling, sid 35

Vi går igenom  BI-
marknaden från 24seven 
Offi ce till Visma, sid 36

Beslutsstöd på kran är 
hetaste hett i höst, 
sid 37

Ingen analys är bättre än 
sina indata – eller SISU, som 
fi nnarna säger, sid 37

DET FÖRSTA du ska göra 
när du upphandlar besluts-
stöd är att bilda en projekt-
grupp med folk från verk-
samhet, ekonomi, ledning 
och IT, och göra en behovs-
analys. Vem ska ha be-
slutsstöd, och varför?

– Om en produktionsav-
delning vill ha snabbare be-
slutsunderlag ska du ta 
reda på konkret vad det 
innebär. I realtid? På en 
timme? En vecka? 

Det säger Carl-Henrik 
Hallström, vd på konsult-
bolaget Equaterra.

Och ju tydligare data du 
får från verksamheten, 
desto bättre underlag kan 
de hugade leverantörerna 
få. Då blir det enklare att 
jämföra offerter. 

– Summera drivkrafterna 
i ett underlag med 80 pro-
cent information och 20 
procent teknik. För att få 
upphandlingen verksam-
hetsinriktad bör någon i 
verksamheten ta befälet, 
säger Carl-Henrik.  

Skicka det underlaget till 
en handfull leverantörer, 
med teknisk info om din IT-

miljö, och sålla från svaren 
fram tre  som får ta del av en 
mer omfattande kravspec. 

Leverantörerna skickar 
ofta vassa säljare som pre-
senterar lösningarna, men 
det är sällan de som sedan 
implementerar. 

– Säkerställ att du får 
träffa IT-specialisterna du 
ska jobba med. Är de pro-
aktiva? Tar de egna initiativ 
eller svarar bara på frågor?

 OCH AVTALET ska spegla 
affären, inte tvärtom. Istäl-
let för att teckna ett stort 

huvudavtal är det bättre att 
ha ett kort huvudavtal med 
fl er bilagor.

– Allt ändras så fort idag, 
så det blir smidigare att lö-
pande byta ut en bilaga i ta-
get. På så sätt kan parterna 
jobba i en relation istället 
för att stirra blint på avtals-
klausuler, säger han.

Vad är den vanligaste 
fallgropen? 

– BI  blir ofta ett renodlat 
teknikprojekt istället för ett 
verksamhetsprojekt. Då blir 
det en felsatsning, säger 
Carl-Henrik Hallström. ]

CARL-HENRIK 
HALLSTRÖMpå 
Equaterra vet på råd i
upphandlingen.

BESLUTSSTÖD
upphandling avupphandling av

”FÅR INTE BLI ETT RENT TEKNIKPROJEKT”

ESTRELLA 
Verksamhet 
… Chips och 
snacks
Anställda … 320 
Upphandlad 
lösning … 
Qlikview
Användare … 
30 (ska bli fl er)
Investering 
… ”under halva 
priset jämfört 
med de andra 
vi tittade på”
Webb … 
estrella.se
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 CRAMO

Köpte beslutsstöd
 ATT VÄXA I

EFTER ETT ÅR SOM CIO på maskinuthyr-
ningsföretaget Cramo drog Eva Har-
ström igång en utvärdering hösten 
2007 för att sålla fram ett nytt besluts-
stöd. 

– Då hade vi ett datalager med 
ETL från IBS  i botten. Ovanpå fanns 
ett enkelt rapportverktyg från sam-
ma leverantör som inte uppfyllde 
kraven på användarvänlighet eller 
prestanda. Utgångspunkten blev att 
behålla datalagret, men byta ut rap-
portverktyget, berättar hon.

Verktygen som upphandlades an-
vänds idag av koncernfunktioner, 
fyra länders bolagsledningar, con-
trollers, säljkårer och beslutsfattare i 

CRAMO
Verksamhet … Maskinuthyrning
Anställda … 2 600
Upphandlad lösning … Cognos 8
Användare … 320
Investering … Vill ej uppge
På webben … www.cramo.com

EVA HARSTRÖM på 
Cramo gick grundligt 
tillväga. Representanter 
från Sverige, Finland, 
Danmark, koncern-
staber, operativ verk-
samhet och IT fi ck vara 
med och tycka till om 
BI-valet.

pel visa uthyrningsgrad från aggre-
gerad till detaljerad nivå, säger Eva.

OCH COGNOS VANN. Införandet drog i 
gång 2008, och det har rullats ut steg-
vis. Datalagret har också uppgrade-
rats.  I det första steget var Affecto en-
gagerat – senare medverkade också 
konsulter från företaget Advectas i ett 
blandat team. 

Vad har visat sig vara mindre 
bra med Cognos? 

– Cognos är ett kompetent och 
i vissa delar komplext system som 
ibland blir det mer tungrott än ett 
smalare, nischat verktyg. Det kan ta 
längre tid att skapa och införa lös-
ningar för nya användargrupper, sä-
ger Eva Harström. ]

Två jämnstarka kandidater 
fi ck ta del av Cramos datalager 
för att demonstrera sju olika 
scenarier.

150 av Cramos 300 depåer.  Drivkraf-
ten har varit att ge tillgång till en ge-
mensam sanning och indikatorer 
som driver positiva resultat, till ex-
empel effektiva mätetal för uthyr-
ningsgrader på depånivå.

– Vi intervjuade både projektgrup-
pen och användare i verksamheten. 
Vi tog reda på vilka problem de hade 
haft med beslutsstödet, och vad de 
ville uppnå med det nya verktyget, 
säger Eva Harström.

– Vi ville ha BI-verktyg som vi kun-
de växa i. En nischlösning var egent-
ligen aldrig aktuellt, säger hon.

UTVÄRDERINGEN OCH upphandlingen 
gjordes tillsammans med konsultbo-
laget Affecto. Hösten 2007 granskades 
fyra olika beslutsstöd från Microsoft, 
Cognos (numera IBM ), Hyperion och 
Qliktech. När man sållat ned det till 
två gav man kandidaterna var sin ko-
pia av det egna datalagret: 

– Vi satt ihop sju scenarier som de 
skulle demonstrera för oss, till exem-
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59
  LEVERANTÖR   LÖSNING ÖVRIGT ETL  BAM  

24 SEVENOFFICE  
www.24SevenOffi ce.com 24 Sevenoffi ce (SaaS) CRM/ERP med rapport och analys. Webbaserat Saas × ×

ASTRADA  www.astrada.se Astrada4 × × × × ×
BIZINTEL  www.bizintel.se BISS Beslutstöd på kran, SaaS-tjänst × × × ×
CORPORATER  
www.corporater.com EPM Suite Webbaserat SaaS, inga installationer × × del-

vis × × ×

CORPORATER Corporater Express Webbaserat SaaS, inga installationer × × × × ×
DIMENSIONAL INSIGHT  
www.dimensionalinsight.com Diver Portallösning som licens, eller SaaS × × × × × ×

EXOPEN SYSTEMS   
www.exopensystems.se ExOpen Report Rapportverktyg direkt i Excel × × × × × ×

EXOPEN SYSTEMS  Web Reports Erbjuds som SaaS × × × × × ×
EXOPEN SYSTEMS   Forecast Portallösning. Indata konsolideras med data från budget och ERP × × × × × ×
EXOPEN SYSTEMS   Group Accounting Portallösning. Koncernkonsolidering med bokslut × × × × × ×
HOGIA www.hogia.se/qa Hogia Beslutsstöd Tre moduler: Analys, Budget och Simulering × ×
HYPERGENE 
www.hypergene.se Hypergene EOS Portal, Scorecard, plattformsoberoende, generiskt datalager, 

budget och planering × × × × ×

IBM COGNOS 
www.cognos.com IBM Cognos 8 Webbaserad SOA-enterprise-BI-plattformslösning × × × × × ×

IBM COGNOS Controller 8 Koncernkonsolideringsapplikation för legal och operativ rapportering × × ×
IBM COGNOS TM1 In-memory 64-bitars olap med Excel och webbgänssnitt × × × × ×
IBM COGNOS Express Allt-i-ett-lösning för integrerad analys, rapportering och budget × × × × ×
IBM www.ibm.com Infosphere Info Server Olika moduler: ETL, metadatahantering, profi lering & datatvätt m m × × ×
IBM Infosphere Warehouse RDBMS, backup/restore, komprimering, datamining, textanalys m m × × × ×
IBM Infosphere Streams Realtidsanalys inklusive stream computing × × × ×
IBM  Infosphere MDM SOA-baserad, master för part, produkt, konto och lokation × ×
IC COMMUNITY  
www.iccommunity.com IC Applications SaaS eller enterprise-lösning. Kompetensdatabas och 

coachningsmodul fi nns som tillval × × × × × ×

IBS  www.ibs.net IBS BI Generisk lösning för datahantering och Olap. Klient: Cognos 8 × × × × ×
IFS www.ifsworld.com IFS Applications Helintegrerat och komponentbaserat affärssystem byggt på SOA × × × × × ×
INFOBUILD www.infobuild.se Webfocus × × × × ×
LAWSON   
www.lawson.com/sweden Lawson BI M3 och S3 × × × × × ×

LOGICA  www.logica.se Raindance Webb/html × × ×
LUNDALOGIK  
www.lundalogik.se Nuggets Säljs i första hand med CRM-systemen Kontakt och Lime. 

Visning som trafi kljus med trendpilar × × × ×

MERCUR SOLUTIONS   
www.mercur.se Business Control System för planering, rapportering, analyser, konsolidering 

och simulering × × × × ×

MICROSTRATEGY  
www.microstrategy.com MicroStrategy 9 Komplett arkitektur för enterprise-BI × × × × ×

MICROSOFT  
www.microsoft.com/bi SQL Server 2008 Komplett erbjudande inom BI × × × ×

MICROSOFT  Sharepoint 2007 Har nu fått Performacepoint-funktioner ×
MICROSOFT  Biztalk 2009 ×
MICROSOFT  Excel 2007 × ×
OCRA  www.ocra.se OCRA × × × × × ×
ORACLE  www.oracle.com BI Applications, Performance Mangement, Data Warehousing × × × × × ×
ORACLE  CRM Applications  × * × * * *
ORACLE  BI Foundation  × * × × × *
PLANTVISION  
www.plantvision.se Plantperformance För att mäta, analysera och förbättra nyckeltal inom industrin och 

stödja arbetet med ständiga förbättringar (till exempel lean) × × × × ×

PRODACAPO  
www.prodacapo.se ABM × × ×

PRODACAPO  Planning × × ×
PRODACAPO  Process Management × ×
QLIKTECH qliktech.com Qlikview In memory-analys, samlad arkitektur, olika webbklienter, iPhone-app × × × × ×
QUESTBACK  
www.questback.com QuestBack/Easyresearch × × ×

SAP  www.sap.com Business Objects Edge Färdigpaketerad BI-lösning × × × × × ×
SAP  www.sap.com Business Objects Enterprise BI, lönsamhetskalkyl, legal konsolidering, fi nansirapportering, risk m m × × × × × ×
SAS INSTITITUTE 
www.sas.com/sweden BI Server Serverlösning för rapport och analys via klient och webb. 

Windows, Unix och stordator ×  × × × ×

SAS INSTITITUTE DI Server Hanterar stora datamängder från alla slags källor, Windows, Unix, och stordator ×  × × × ×
SAS INSTITITUTE Forecast Server Autogenerering av stora prognosmängder. Integrerade metadata × × × × × ×
SAS INSTITITUTE Enterprise Miner Data minimg med färdiga datamodeller för olika branschspecifi ka frågor × × × × ×
SAS INSTITITUTE Customer Intelligence Kampanjhantering, rapportering, prediktiv analys och dataintegration × × × × ×
SAS INSTITITUTE Financial Management Realtidskonsolidering, budgetering och simulering  × × × × ×
SAS INSTITITUTE ITIM Automatiserad process för debitering och uppföljning utifrån avtal och tjänstekatalog  × × × ×
SAS INSTITITUTE Human Capital Management Utökade möjligheter till rapportering och analys × × × × ×
SAS INSTITITUTE  Activity-Based Management Möjlighet att fastställa kostnader och lönsamhet per produkt, kund, segment etc × × × ×
SPSS  www.spss.com PASW Data Collection Datainsamling via webb och papper. Kan kompletteras med skanning och CATI × ×

SPSS PASW Collaboration
and Deployment Plattform för att integrera analysresultaten i verksamheten × × × ×

SPSS PASW Modeler Data-mining-verktyg för trender i data × × × ×
VISMA  
www.vismasoftware.se Menu Portallösning, skräddarsydd mot Visma Control  × ×

VISMA  
www.vismasoftware.se Reporting & Analysis Webbaserad rapporteringslösning för Vismas produkter × × × ×

              *) ej tillämpbart
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ALTERNATIV FÖR 
DIN AFFÄRSANALYS

LISTAN VISAR ETT URVAL AV LEVERANTÖRER OCH LÖSNINGAR. UPPGIFTERNA KOMMER FRÅN FÖRETAGEN SJÄLVA OCH ÄR REDIGERADE AV CIO SWEDEN.    
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PRISBILD MÅLGRUPP REFERENSKUNDER

Per anv., modul & månad SMB, 5–300 användare Info Technology Offi ce, 
Nordic Valuation 

Offert Medelstora och stora Outokumpu, Alfa Laval
25 000–100 000 kr/mån Små och medelstora Plantagen, Östgötatrafi ken

100 000 – 2 milj kr Offentliga och stora 
verksamheter

Bilprovningen, DynaMate, 
Köpenhamn

$50/användare/månad Små och medelstora Roadlink, Kraft Foods  

Offert Stora och medelstora SEB, Nobia, Holmen

15 300 kr per licens Alla ABN Amro, Autoliv, Dustin, 
Lantmännen Kronfågel,

Offert 10 användare eller fl er Ericsson, Eurofl orist
Offert Alla Dagens Industri
Offert Koncerner Payex, Cavotec
12 200 10 anställda och uppåt ABF, Nethouse

Svenska marknaden SSAB, Busslink, TV4, 
Botkyrka, Din Bil

Från 2 000 kr Alla Folksam, SEB, Cramo, 
Finnveden, Karolinska

Från 14 350 kr Alla Vattenfall, Teliasonera
Från 11 900 kr Alla Eniro, Amex, Skanska
Från $500/användare Små och medelstora Ny produkt
Från 300 000 kr Alla IKEA, Folksam, Axfood
Från 300 000 kr Alla Gjensidige 

Stora företag Uppsala Universitet
Från 5 miljoner kr Stora datamängder Nordea, Storebrand

Från 50 000 kr Alla Linköpings Universitet, 
Länsförsäkringar

Tillv., distrib., SCM Cramo, Expert, Fujifi lm 
Offert Alla Saab, Systembolaget
Från 100 000 kr Alla Pernod Ricard

Per användare och modul M3: produktsektor 
S3: tjänstesektor

100 000–400 000 kr Främst offentlig sektor Hudiksvalls kommun

Från 10 000 kr Alla Myresjöhus, NCC, 
Diligentia

Från 190 000 kr Stora och medelstora Alcro-Beckers, Skatte-
verket, OKQ8, Skandia

Ingen uppgift Från enterprise ner 
till avdelningsnivå

Från 50 000 kr Alla SAS, Sandvik, 
Sony Ericsson

Från 50 000 kr Alla Returpack, Polfärskt
Från 80 000 kr Alla
Ingår i Offi ce Offi cekunder
Från 300 000 kr Medelstora och stora LKAB, Semcon, H&M
Priser på oracle.com Medelstora och stora
Priser på oracle.com Medelstora och stora
Priser på oracle.com Medelstora och stora

100 500 kr Producerande 
verksamheter

SSAB, LKAB, Stora Enso, 
Astra Zeneca

Medelstora och stora Jämtlands landsting, 
Philips Lightning

Alla Scania, Elektroskandia
Alla Arbetsförmedlingen

Från 300 000 kr Medelstora och stora Sandvik, Vin&Sprit

80 000 kr 20 anställda och 
uppåt

Schenker, Sas, 
Ernst & Young

Från 185 000 kr Avdelning/småföretag Royal Canin, Capio
Från 300 000 kr Hela verksamheter Astra Zeneca,Volvo

Alla Scandinavian Airlines, 
Tele2

Alla Eniro, Telia Sonera, SEB
Alla Telstra, Europay
Alla SEB, Försäkringskassan
Alla Telia Sonera, Posten, Bwin

Värdebaserat Alla (controllers) Tele2
Värdebaserat Tjänsteproduc. företag SEB, Folksam, Tieto

Alla BNL, Finnmeccanica
Alla Posten, Stora Enso

150 000 kr B2B Ungdomsstyrelsen

100 000 kr B2B NN

200 000 kr B2B Länsförsäkringar

Offert Affärssystemskunder Bonnier

C:a 28 000 kr/modul 
(10 användare) Affärssystemskunder Ny produkt
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EN AV TRE STARKA TRENDER på beslutsstödsmarknaden är att 
företag allt mer vill köpa beslutsstöd som hyrtjänst, software 
as a service (SaaS). SAP, som slukat Business Objects, och 
IBM, som shoppat Cognos, har börjat leverera hyrtjänster 
och slåss där med spelare som 24 Sevenoffi ce, Corporater, 
Dimensional Insight, Exopen och Bizintel.  

Men BI på kran är inte ett självspelande piano, menar 
Nils Molin på analyshuset IDC. Svårast för ett SaaS-företag 
är att erbjuda avancerad analys om de inte i samma veva er-
bjuder affärssystem via SaaS. Det beror på att den kund som 
vill behålla sitt affärssystem men börja hyra BI måste säker-
ställa starka dataöverföringar. Kunden måste se till dels att 
det fi nns processorkraft, dels att de data som ska  bearbetas 
av Saas-företaget håller oerhört hög kvalitet så att man i 
slutändan får tillförlitlig analysinformation att söka i.  
 
TREND NUMMER TVÅ är att CRM och beslutsstöd glider ihop. 
BI-leverantörerna erbjuder verktyg för att följa lönsamhet 
och fatta snabba beslut utifrån marknadskampanjer. Ett an-
nat exempel är att man plockar in data från kundkort, i form 
av vad olika kunder köper och när – sedan ska man snabbt 
kunna besluta vilka kunder som ska få riktad information.

OCH TREND NUMMER TRE är att allt fl er leverantörer vill bryta 
sig in på marknaden; allt från Hogia till HP, som båda  börjat 
sjösätta beslutsstöd i år.  I samma veva skapas det förstås 
allt fl er affärsmöjligheter för upphandlingsrådgivare och 
konsultföretag som skruvar fast lösningarna på plats.  

ENLIGT IDC OMSÄTTER beslutsstöd i år, trots konjunkturhacket, 
drygt 8 miljarder dollar världen över, och det bara på licens-
försäljning.  

Globalt är SAP kung, med en kakbit på 20 procent. 
På andraplats hittar vi SAS Institute, som har 11 procent. 
Där efter följer IBM, Oracle, och Microsoft. Svenska Qliktech 
hamnar på tionde plats på den globala arenan och har på 
kort tid lyckats erövra hela  22 procent av hemma-
marknaden. ]

4 DU VÄLJER 
BESLUTSSTÖD

TIPS
 NÄR

BI  PÅ  KRAN 
är hetaste hett i höst

K
R

Ö
N

IK
A Johan Cooke ställer i varje nummer  

samman CIO Swedens upp hand lings-
guide. Den här gången är temat BI 
– i nästa nummer handlar det om 
outsourcing. Du når honom på johan.
cooke@idg.se.

❶ FÖRANKRA målsätt-
ningarna med BI-lösningen.
❷ SATSA STEGVIS – 
inför i små steg. 
❸ ETT AGILT arbetssätt 
är som gjort för business in-

telligence, när tekniken väl 
är på plats.
❹ INGEN ANALYS eller 
rapport är bättre än de data 
den jobbar med. Tänk på 
datakvaliteten!         

365_upphandlingsguiden.indd   37365_upphandlingsguiden.indd   37 2009-10-05   08:45:172009-10-05   08:45:17


	cio0906s01
	CIO0906s02
	cio0906s03
	cio0906s04
	CIO0906s05
	cio0906s06
	CIO0906s07
	cio0906s08
	cio0906s09_2
	cio0906s10
	CIO0906s11
	cio0906s12
	cio0906s13_2
	cio0906s14_2
	CIO0906s15_3
	cio0906s16
	CIO0906s17_3
	cio0906s18
	cio0906s19_2
	cio0906s20
	cio0906s21
	cio0906s22
	cio0906s23
	cio0906s24
	cio0906s25
	cio0906s26
	cio0906s27
	cio0906s28
	cio0906s29
	cio0906s30_2
	cio0906s31
	cio0906s32
	cio0906s33_2
	cio0906s34
	cio0906s35
	cio0906s36
	cio0906s37
	cio0906s38
	cio0906s39
	cio0906s40
	cio0906s41
	cio0906s42
	cio0906s43
	cio0906s44
	cio0906s45
	cio0906s46_2
	cio0906s47_2
	CIO0906s48
	cio0906s49
	cio0906s50
	cio0906s51
	cio0906s52
	cio0906s53
	cio0906s54
	cio0906s55
	cio0906s56
	cio0906s57
	cio0906s58
	CIO0906s59
	CIO0906s60



