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CASE 1 CASE 2 TABELL KRÖNIKA TIPS

Researrangören Thomas 
Cooke valde en lösning från 
Netezza, sid 46

Polfärskt slängde ut krång-
liga hembyggen och satsade 
på Microsoft, sid 47

37 alternativ för din 
BI – från 247Offi ce till 
Visma, sid 48

Beslutsstöd toppar 
CIO:ernas önskelistor, 
 sid 49

Glöm inte bort det 
viktigaste under upp-
handlingen, sid 49

FÖR DE NORDISKA ANSTÄLLDA på rese-
arran gören Thomas Cook (med varu-
märken som Ving och Spies) gick det 
allt långsammare att plocka ut infor-
mation ur växande datavolymer. 

– För att få snabbare svarstider 
byggde vi om datalagret. Det gick bra 
ett tag, men i takt med att datamäng-
derna växte blev det ohållbart, säger 
Thommy Jakobsson, IT-strateg på 
Thomas Cook i Norden.  

Återförsäljaren Bizintel, som IT-av-
delningen brukar jobba med, föreslog 
Performance Server från Netezza. Ett 
bolag som funnits i USA sedan 2003, 
men är helt nytt i Skandinavien.

THOMAS COOK
Verksamhet … Researrangör
Antal anställda … 2 700
Omsättning … 11 miljarder kronor
Upphandlad lösning … Netezza 
NPS 10050 
Användare … 200 analys, 400 
rapport
Investering … vill inte uppge
Webb … www.thomascook.se

NÖJD STRATEG.  
Thommy Jakobsson 
på Thomas Cook fi ck 
snabba sökningar 
och lägre utvecklings-
kost nader.

snabbt i stora datamängder. Därtill 
kan användarna söka friare. 

– Vi slipper traditionell data ware-
house där vi skulle få mellanlagra i 
summeringstabeller och optimerings-
arbete. Dessutom sparar vi tid och 
pengar på lägre utvecklingskostna-
der, säger Thommy Jakobsson.

Vilka är svagheterna då?
– Netezzan marknadsförs som en 

smidig och enkel lösning. Tillverka-
ren får nog nyansera den bilden nå-
got. Det är inget självspelande piano, 
utan som i alla projekt av detta slag 
krävs det en hel del jobb innan den 
kan användas skarpt. ]

LEVERANTÖRERNA är 
bra på olika saker. Några är 
starka på användarverk-
tyg, andra är vassare på 
ETL eller data warehouse.

– Därför ser jag inga för-
delar med att upphandla 
allt från samma tillverkare, 
säger Hellen Wohlin Lid-
gard, vd på det oberoende 
BI-företaget  Pointer.  

– I en större BI-upphand-
ling är det viktigt att sätta 
upp delmål, så att det inte 
blir för omfattande projekt.

Ska du köpa användar-
verktyg är första steget en 
behovsanalys. Ta grundligt 
reda på vad olika avdel-
ningar behöver. Sätt ihop 
en projektgrupp med folk 
från IT, ekonomi, ledning 
och verksamhet. 

– Och lyft fram vad som 
är viktigast i kravspecen. 
Användarvänlighet? Pre-
standa? Support? Tänk 
långsiktigt, var befi nner ni 
er om fem år? säger Hellen 
Wohlin Lidgard.  

Nästa steg är att skicka 
ett underlag med frågor till 
5–10 leverantörer. Detta 
ska utgå från kravspecen. 
Bifoga även teknisk infor-
mation om din IT-miljö.

Utifrån svaren gallrar du 
fram tre som du bjuder in till 
workshop.

Innan de demonstrerar 
sina lösningar kan du 
skicka dem data ur exem-
pelvis ert affärssystem. Då 
blir det lättare att relatera 
till vad de visar upp.

– Under demonstratio-
nerna kan det lätt bli tycke 
och smak, att ett visst 
gränssnitt är bättre eller att 
någon av tillverkarnas re-

presentanter eller säljare 
är trevligare. Det ska inte 
påverka urvalet. Man ska 
välja den som uppfyller 
kravspecen bäst!

Stirra dig sedan inte 
blind på investeringen. 

– Ta reda på totalkostna-
den, inklusive licenser och 
support. Och förhandla 
tufft. Det lönar sig!

Vilka är fallgroparna?
– Det kan ta tid att imple-

mentera en lösning, och 
det kan vara svårt att få an-
vändarna att vänja om sig. 
Ledningens stöd är också 
viktigt – vd kan inte fortsät-
ta använda gamla Excel-
ark, avslutar hon. ]

HELLEN WOHLIN
LIDGARD, vd på 
Pointer, bistår med råd
inför BI-köpet.

 CASE 1

 THOMAS 
COOK vågade 
välja uppstickaren
HP och Microsoft fi ck stryka 
på foten till förmån för Sverige-
doldisen Netezza.

BESLUTSSTÖD
upphandlingupphandling

” DET RÄCKER INTE MED 
EN TREVLIG SÄLJARE”

– Ur ett arkitekturperspektiv skil-
jer det sig från klassiska lösningar 
inom data warehouse, och det locka-
de. I en enda enhet är Netezzan både 
databas, server och lagring, och den 
är bra för volymkrävande analyser, 
säger Thommy Jakobsson.

Han startade ett testprojekt för att 
se om Netezzan skulle klara de upp-
satta kriterierna.  Samtidigt fi ck HP 
och Micro soft nys om att Thomas 
Cook var i upphandlartagen: 

– HP ville att vi skulle testa deras 
nya datalösning i USA. Men vi sade 
nej, så de fl ög hit och installerade den 
i vår datahall. Och Microsoft leverera-
de en lösning byggd på SQL Server. 

Efter ett par månaders tester visste 
man att HP:n inte fungerade ihop 
med Thomas Cooks analysverktyg. 
Och att Microsofts lösning skulle 
vara för arbetskrävande att införa.

Vad fällde avgörandet? 
– Vi får snabba söktider i och med 

att Netezzan söker på obearbetad de-
taljdata. Det är styrkan, att den söker 
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I ÅRATAL hade bröddistributören Pol-
färskts anställda plockat fram statistik 
ur Crystal Reports och hemmagjorda 
beslutsstödslösningar. Det hela var så 
krångligt att man i princip behövde 
vara specialist.  

– Till slut fi ck det vara nog. Jag 
tänkte att det måste gå att göra effekti-
vare och enklare. Dessutom ville jag 
att de långa listorna skulle ersättas 
med något mer visuellt för att kunna 
analyseras fortare, säger Elisabeth 
Wahlström, IT-chef på Polfärskt.

Hon undersökte nya verktyg, som 
Qliktechs Qlikview, men blev inte 
övertygad. Men på ett Microsoft- 
forum i London 2006 blev hon in-

tresserad av betaversionerna av Of-
fi ce och Sharepoint Server 2007. 

– Eftersom vi redan använde en 
hel del Microsoftprodukter, och det i 
princip handlade om en uppgrade-
ring, var detta mest kostnadseffek-
tivt. Därtill ville vi kunna använda 
Excel som en del av vårt beslutsstöd. 
De anställda var redan bra på Excel, 
så inlärningströskeln blev mycket 
låg, säger Elisabeth Wahlström.

Lösningen uppfyllde en rad kärn-
krav, som goda prestanda och visua-
litet med röd/grön/gul-signalering.  

– Olika analysverktyg kan också 
köras mot samma data warehouse 
som vi hade sedan tidigare.

Hur såg projektgruppen ut? 
– I början var det jag och några ut-

vecklare. När vi hade lagt grunden 
kom försäljningschefen, affärschefer 
och vanliga användare också med.

Hur införde ni lösningen? 
– Eftersom vi redan hade en myc-

ket pålitlig partner, Nab Solutions, så 
var vi mindre formella än i en klassisk 

CASE 2

 POLFÄRSKT 
slängde ut 
hembyggena

POLFÄRSKT
Verksamhet … Distribution av 
bröd och kakor till detaljhandeln
Anställda … 420
Omsättning … 1,3 miljarder kronor
Upphandlad lösning … Microsoft
Användare … 200
Investering … 500 000 kr
På webben … www.polfarskt.se

I Excel fi ck man ett BI-verktyg 
som personalen redan kunde.

upphandling. Det handlade främst 
om konsulttid för att ta fram olika 
gränssnitt. Allt byggde på att jag 
 löpande lade ut beställningar.

Microsoftprodukterna det handlar 
om är SQL Server 2005, Offi ce 2007, 
Performancepoint Server 2007 och 
affärssystemet Dynamics NAV.

– Sharepoint blev det kommunika-
tionsnav som vi hade letat efter. Att 
intranät, dokumenthantering och BI 
vävs samman, säger Elisabeth Wahl-
ström. 

Vad kunde ni ha gjort bättre? 
– Inget. För att citera vår mark-

nadschef: ”Detta är ta mig f–n det 
bästa ni gjort!” ]

MICROSOFTKUND. 
Elisabeth Wahlström 
på Polfärskt satsade på 
en lösning med SQL 
Server, Offi ce, Perfor-
mancePoint och Dyna-
mics NAV. Det bästa 
hon gjort, tycker mark-
nadschefen.

You can’t beat 
passionate 

Supply Chain 
specialists!

www.ibs.se

Vill du ha full överblick på processerna 

i din varuförsörjning kan vi erbjuda

dig marknadens mest effektiva lösning. 

Med full transparens i hela kedjan. 

30 år i branschen har gjort oss oslagbara 

när det gäller Supply Chain.
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beslutsstöd
LEVERANTÖR LÖSNING PRISBILD (KR)  ÖVRIGT  

24SEVENOFFICE   
www.24SevenOffi ce.com

24Sevenoffi ce Max 500 per 
användare och månad

× CRM/ERP med rapport- och analysmöjligheter. Webbaserat (SaaS)

COGNOS  
www.cognos.se

Cognos 8 Från 2 400 per 
användare

× × × × Plattform för verksamhetsstyrning & legal/operativ konsolidering

COGNOS  
www.cognos.se

TM1 Från 7 400 per 
användare

× × × × × Strategic Planning,  Budgeting & Fore casting Consolidation, Reporting 
& Analysis, What-If Analysis

CORPORATER 
www.corporater.com

Corporate 
Express

380 per användare 
och månad

×  × × × Webbaserad software-as-a-service utan krav på lokala installationer

DIMENSIONAL INSIGHT   
www.dimensionalinsight.com

Diver Solution 1 000 per användare × × × × × Portallösning som licens eller SaaS med visuella verktyg för utvecklaren

EXOPEN SYSTEMS   
www.exopensystems.se

Report 14 500 per licens × × × × Rapportverktyg direkt i Excel

EXOPEN SYSTEMS  
www.exopensystems.se

Web Reports 995 per användare × × × × Webbaserat distributionsverktyg. Erbjuds som Saas

EXOPEN SYSTEMS   
www.exopensystems.se

Forecast 380 per användare × × × × Indata konsolideras med data från budget och affärssystem. 
Portallösning

EXOPEN SYSTEMS   
www.exopensystems.se

Group 
Accounting

Offert × × × × Portallösning. Koncernkonsolidering med bokslut

HYPERGENE   
www.hypergene.se

EOS Ingen uppgift × × × × Portal, scorecard, plattformsoberoende, generiskt datalager, 
budget och planering

IBM  
www.ibm.com

Webquery Sitelicens från 14 500 × × × Webbaserad BI. Ersätter Query/400

IBS  
www.ibs.se

IBS BI Ingen uppgift × × × × Generisk lösning för datahantering och OLAP. Som klient 
ingår Cognos 8. Fördefi nierade applikationer för SCM-analys

IC COMMUNITY  
www.iccommunity.com

IC 
Applications

Från 50 000 × × × × SaaS eller enterprise-lösning. Kompetens databas och 
coaching-modul fi nns som tillval

IFS  
www.ifsworld.com

IFS 
Appli cations

Offert × × × × × Affärssystem med mer än 600 000 användare

INFOBUILD  
www.infobuild.se

Webfocus Från 100 000 × × × × × Ingen uppgift

LAWSON SOFTWARE 
www.lawson.com/sweden

Lawson BI Per modul och 
användare

× × × × × Ingen uppgift

LUNDALOGIK 
www.lundalogik.se

Nuggets Från 10 000 × × × Säljs främst med CRM-systemen Kontakt och Lime. 
Visning som trafi kljus med trendpilar

MERCUR SOLUTIONS   
www.mercur.se

Business 
Control

Från 190 000 × × × × System för planering, rapport, analys, konsolidering och 
simulering

MICROSTRATEGY  
www.microstrategy.se

Microstrategy8 Ingen uppgift × × × Byggd enligt SOA-principen 

MICROSOFT   
www.microsoft.com/bi

SQL Server Från 50 000 × × Ingen uppgift

MICROSOFT   
www.microsoft.com/bi

Performance 
Point Server

200 000 per server, 
2 000 per användare

× Ingen uppgift

MICROSOFT   
www.microsoft.com/bi

Biztalk Server Från 80 000 × Ingen uppgift

MICROSOFT   
www.microsoft.com/bi

Excel Ingår i Offi ce × Ingen uppgift

ORACLE  
www.oracle.com

BI / Performance 
Mgmt / Data 
Warehousing

Ingen uppgift × × × × × Ingen uppgift

PLANTVISION  
www.plantvision.se

Plant
Performance

100–500 × × × × Används inom industrin med nyckeltal som tex TAK/OEE

QLIKTECH  
www.qliktech.com

Qlikview Fullskaligt projekt 
från 300 000

× × × × × In-memory-analys, samlad arkitektur, associativa data kopplingar, 
många olika webbklienter

LOGICA  
www.logica.se

Raindance 
Beslutsstöd

100 000–400 000 × × Webb/HTML

SAP / BUSINESS OBJECTS
www.businessobjects.com

Business Objects 
Edge

Från 185 000 × × × × × Färdigpaketerad BI-lösning

SAP / BUSINESS OBJECTS
www.businessobjects.com

Business Objects 
Enterprise

Från 300 000 × × × × × BI, lönsamhetskalkylering, legal konsolidering med fi nansiell 
rapportering, risklösning samt styrkort

SAS INSTITUTE   
www.sas.com/sweden

BI Server 979 000  × × × × Serverlösning för rapport och analys via klient och webb.
Windows, Unix och stordator

SAS INSTITUTE   
www.sas.com/sweden

DI Server 1 300 000  × × × × Hanterar stora datamängder från alla slags källor. 
Windows, Unix och stordator

SAS INSTITUTE 
www.sas.com/sweden

Forecast 
Server

1 000 000 × × × × × Autogenerering av stora prognosmängder. Integrerad 
metadata för dokumentation och spårbarhet

SAS INSTITUTE  
www.sas.com/sweden

Enterprise 
Miner

Ingen uppgift × × × × Data mining med färdiga datamodeller för olika bransch specifi ka frågor

SAS INSTITUTE   
www.sas.com/sweden

Customer 
Intelligence

Ingen uppgift × × × × Kampanjhantering, rapportering, prediktiv analys och data integration 

SPSS   
www.spss.com

Clementine, 
PES, Dimensions

  100 000 – 
5 000 000

× × × × Komponentbaserad för EFM, avancerad analys, och produktions-
schedulering och -rapportering

VISMA SOFTWARE   
www.vismasoftware.se

Menu Offert × Portallösning, skräddarsydd mot Visma Control

VISMA SOFTWARE   
www.vismasoftware.se

Reporting & 
Analysis

28 000 för Reporting, 
28 000 för Analys

× × × Webbaserad rapportlösning för Visma
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FOTNOT: UPPGIFTERNA KOMMER FRÅN FÖRETAGEN SJÄLVA OCH ÄR SAMMANSTÄLLDA OCH REDIGERADE AV CIO SWEDEN. NÅGRA FÖRETAG HAR INTE SVARAT
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BESLUTSSTÖDET STÅR PALL när IT-budgetarna hårdbantas i 
lågkonjunkturen. Gartner  förutspår att BI-plattformarna 
växer i med i snitt 5,7 procent i Sverige fram till 2012. Enligt 
analytikern Dan Sommer är beslutsstöd mycket högt prio-
riterat bland CIO:erna – skillnaden blir snarare att man läg-
ger stora strategiska BI-projekt på is till fördel för mindre, 
kortsiktiga.

De fl esta jobbar redan med BI, men men många har olika 
verktyg spridda i sina verksamheter och behöver konsoli-
deringar. Suget bland små och medelstora företag ökar, lik-
som utbudet till denna kundgrupp.

Det blir även vanligare att de företagen köper beslutsstöd 
som hyrtjänst, SaaS (Software as a Service). Det är fortfaran-
de en marginell del av kakan, men efterfrågan kan komma 
att  ta fart under låg konjunkturen.

SAS INSTITUTE OCH COGNOS  har en stark ställning i Sverige. 
Likaså SAP  som slukade upp Business Objects. Men växer 
snabbast gör svenska Qliktech, framför allt hos de medel-
stora företagen. 

På den globala marknaden, efter många konsolideringar 
under 2007, dominerar nu IBM, Oracle, Microsoft och SAP 
med nära två tredjedelar. Men i år har uppköpen tagit slut.

 
SKILLNADERNA MELLAN ANVÄNDARVERKTYGEN blir allt mindre. 
Däremot råder det stora skillnader under huven, i form av 
de olika data warehouse-lösningar som vanligen behövs för 
att sy ihop beslutsstöd. På den biten är Teradata en av ledar-
na i Gartners kvandrant globalt sett, men även Oracle, IBM, 
Microsoft och andra är på stark frammarsch.  

En stark trend är appliances där  hårdvara och data ware-
house paketeras ihop för att optimera prestanda och förenk-
la handhavandet. Här köpte till exempel Microsoft  upp 
Data llegro, och som vi berättade i förra numret (nr 6/2008, 
sid 16) tillkännagav Oracle  nyligen att de ska erbjuda sitt 
data warehouse med HP-hårdvara. ]

❶ FÖRE UPPHANDLING: 
lägg kraft och tid på att 
defi ni era de krav som fi nns 
(fasta rapporter, analysmöj-
ligheter, presentationer?) för 
olika användargrupper.
 
❷ TA CHANSEN att besöka 
referenskunder.

❸ HA EN VISION på tre års 
sikt för hur ni ska använda 
beslutsstöd för att förbättra 
era affärer.

❹ FÖRANKRA BESLUTET 
brett i organisationen, så läg-
ger du grunden för något 
långsiktigt.

4 BESLUTSSTÖDSKÖPAREN

TIPS
 FÖR

 BI TOPPAR 
cio:ns önskelista

K
R

Ö
N

IK
A Johan Cooke ställer i varje nummer 

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

MÅLGRUPP KUNDEXEMPEL

SMB Ingen uppgift

Stora och 
medelstora företag

SEB, Folksam, SKF, Södra, Mölnlycke 
Health Care, SJ, Ticket, Skatteverket 

Alla Skanska, Eniro, NCC

Små och medelstora 
företag

Roadlink, Kraft Foods Mexico, 
Botswana Insurance Company

Stora och 
medelstora företag

Nobia, Scania, SEB, Trygghansa, 
Örebro landsting, Uppsala universitet

Alla Ericsson, Skanska, Swedbank, Däckia, 
Fastighets ägarna, Swedish Match

Alla Ericsson, Eurofl orist, Skanska, Kerfi , Fastig-
hetsägarna, Dagens Industi, SF

Alla Dagens Industri, SF, HRG, 
Moving, Däckia

Alla Payex, Cavotec

Sverige SSAB, Busslink, TV4, Botkyrka, Din Bil, 
Kungliga hovstaterna, Fastighetsverket

IBM-kunder Ny produkt

Tillverkning, distri-
bution, SCM

Cramo AB, Expert Sverige, Fujifi lm Sverige 
AB, Norsk Hydro 

Alla Linköpings Universitet, Läns försäkringar fon-
der, TT Club

Industri, tjänste företag, 
handel

Saab, Systembolaget, Kalmar 
Services, Autotank, Byggmax, Tomra

Alla V&S, Ericsson, Scania, Stora Enso

De fl esta Ingen uppgift

Alla Myresjöhus, NCC Construction, 
Diligentia

Stora och 
medelstora företag

Alcro-Beckers, Korsnäs, OKQ8, Skandia, 
Stockholms Universitet, Tetra Pak

De fl esta Ingen uppgift

Alla Ingen uppgift

Alla Diaverum, Lindab, Polfärskt, 
Skanska, HQ-Bank

Alla Ingen uppgift

Ingen uppgift Ingen uppgift

Stora och 
medelstora företag

Ingen uppgift

Producerande 
verksamheter

SSAB, LKAB, Stora Enso, 
AstraZeneca

Stora och 
medelstora företag

Sandvik, Vin&Sprit, SIBA, PEAB, LKAB, 
Campbell Soup, Schenker

Raindance-kunder Hudiksvalls kommun

Avdelningar eller små 
och mellanstora bolag

Royal Canin, Capio, Trafi kförsäkrings-
föreningen

Alla AstraZeneca, Volvo, DHL, 
Göteborgs energi

Alla Scandinavian Airlines, Tele2

Alla med stora 
datamängder

Eniro, TeliaSonera, SEB

Alla Telstra, Eurpay, Copenhagen Energy

Alla SEB, Försäkringskassan, TeliaSonera

Alla TeliaSonera, Posten, Bwin

B2C FBTO, Sofmap, Ectel, Richmond Police 
Department, Banco Espírito Santo

Affärssystems kunder Bonnier

Affärssystems kunder Ny produkt
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