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Gör en nyttoanalys. Glöm inte totalkostnadsbilden. Och 
testa systemet en tid innan du fäller avgörandet. Det är 
stalltipsen när du ska investera i ett inköpssystem.

          Välj rätt system

FÖR DINA INKÖP
SYSTEM MAN KÖPER 
FÖR ATT SPARA

J OH A N  CO OK E

 F örst bildar du en projektgrupp som 
under söker vilken nytta investering-
en ska ge din verksamhet. 

– Klarlägg brister i befi ntliga inköpspro-
cesser, och planera så att framtida inköp 
blir kostnadseffektivare. Sträva efter att få 
högre volymer med färre leverantörer för att 
få bättre priser, och mer kvalitet i leveran-
serna. Det är vanligt att man har volymavtal 
men beställer utanför dem ändå, vilket blir 
mycekt dyrare, säger Jonas Andersson, 
oberoende rådgivare på Forum4IT.

Handlar det om indirekt materi-
al – som kontorsmateriel, städning 
och telefoni – bör en inköpsansva-
rig och en CIO hålla i projektet. 
Processansvarige för omkostnads-
inköp bör också fi nnas med, och 
några anställda med inköpserfa-
renheter. 

I ett förfrågningsunderlag ska 
gruppen beskriva sin nyttoanalys, 
vad som behöver förbättras och 
vad man vill uppnå med det nya systemet. 

– Skicka det till ungefär sju leverantörer, 
säger Jonas Andersson.

DET FINNS TRE SORTERS LÖSNINGAR: inköps-
moduler i affärs system, fristående inköps-
system och webbaserade marknadsplatser.   

– Utgångspunkten ska vara att hantera 
inköpen inom det befi ntliga affärssystemet. 
En tumregel är att affärssystem för minst 50 
anställda alltid har något slags tilläggsmo-
duler för inköp, säger Jonas Andersson.

Ett fristående system, menar Andersson, 
ska man välja om inköpen är komplexa. Det 
kräver i så fall mer integration.

När svaren så landar på ditt skrivbord är 
det dags för en noggrann utvärdering. Ta 
kontakt med leverantörernas referenskun-
der för att få kött på benen om styrkor och 
svagheter i systemen. 

Välj ut två till tre kandidater för din offert-
förfrågan. Där ska du mer utförligt be dem 
beskriva systemens olika funktioner. Lista 
även dina egna kravspecifi kationer.    

– Sträva efter att kandidaterna gör en en-
kel uppsättning så att projektgruppen kan 

testa systemen själva. De testerna 
är en ofta underskattad del i upp-
handlingen, säger Jonas Andersson.

Införandet varierar i pris och 
tidsåtgång, inte minst beroende på 
hur många leverantörer som ska 
integreras. Så titta på totalkost-
nadsbilden när du bedömer offer-
terna.

– Ungefär en tredjedel av kost-
naden i en inköpsmodul i ett affärs-
system kan härledas till licenser, 

resten är installationskostnader. När det 
gäller fristående inköpssystem förekommer 
det att leverantören kräver en summa per 
transaktion och order istället för licenser. I 
den summan kan leverantören även stå för 
systemuppgraderingar, säger han.

Och som alltid, avslutningsvis, välj det 
som passar er bäst, till bästa möjliga pris.

FALLGROPAR? Ja, en – att slarva med nytto-
analysen. Då får du ett system som inte alls 
passar verksamheten. Oftast ett som är för 
komplext, och inte utnyttjas fullt ut.

    Johan Cooke
                                                          cioreporter@idg.se

Testa innan ni köper, 
manar Jonas Anders-
son på Forum4IT.

 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSSYSTEM är en 
bransch man kan dela in i fyra segment. 
Det första är affärssystemsföretag som er-
bjuder inköpsmoduler. Sedan kommer de 
fristående inköpssystemen, från företag 
som till exempel Basware. Dessa har be-
tydligt större djup och bredd än affärssys-
temen, där inköp bara är ett delområde. I 
gengäld kräver de mer att integrera.

Vidare har vi e-marknadsplatserna, som 
sällan behöver integration mot till exem-
pel  affärs  systemet. De passar företag i do-
minerande ställning, som kan få under-
leverantörer att konkurrera med varandra 
om pris och villkor. IBX och NCC Trade är 
exempel på marknadsplatser.

Det fjärde och sista segmentet består av 
nischprodukterna. Palett erbjuder Baltzar, 
ett e-fakturasystem som kopplas in i ett af-
färs- eller  inköpssystem. Ett annat exem-
pel är  Ebuilder, som driftar processer för 
inköp, upphandling och logistik. Med de-
ras tjänster kan man få koll på var i kedjan 
varorna och tjänsterna är, till exempel i 
transportfl öden eller i tullen.  

LEVERANTÖRERNA HAR I SIN TUR även tre lös-
ningar beroende på inköpskategori:

•  Indirekt material, även kallat omkost-
nadsinköp. Det kan vara kontorsmate-
riel, städning, resor, telefoni och perso-
nalinhyrning. 

•  Direktmaterial är inköp som direkt bi-
drar till en strukturerad tillverkning av 
varor eller tjänster. För en fordonstillver-
kare kan det vara stötfångare och däck.  

•  Lagerhållning är volyminköp till sto-
ra återförsäljar- eller distributionslager.  

DET SOM DRIVER EF TERFRÅGAN idag är in-
köpsbesparingar. Nya strömlinjeformade 
 inköpshanteringar minskar även admi ni-
stra tionen. Strängare  regelverk för intern-
kontroll (som SOX) gör också sitt till. Hela 
52 procent av de företag som har installe-
rat ett elektroniskt faktura-
hanteringssystem är in- 
tresserade av system-
stöd för inköp av indi-
rekt material, enligt In-
spectum, och 25 procent 
funderar på att dra 
igång ett sådant 
projekt inom 
ett år. 

TIPS SOM GÖR DIN UPPHANDLING LÄTTARE
1. Många leverantörer 
har partners som in-
stallerar systemet. Ta 

reda på allt sånt och kontakta 
även partners referenskunder.
2. Sätt av tillräckligt med tid för 
systempresentationer och för 

egna tester under upphandling-
en. Köp inte bara baserat på an-
budssvaren är riskabelt.
3. Utred och fastställ i förväg 
vilka behov som fi nns och vilken 
nytta de olika funktionskraven 
kan åstadkomma. Då kan du pri-

oritera kraven, och få en bättre 
grund för urvalsprocessen.
4. Inhämta erfarenheter från 
andra. Företag som upphandlat 
och infört har mycket att säga 
om enskilda leverantörer och 
system, såväl ros som ris.

(  UPPHANDLINGSGUIDEN )  
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LEVERANTÖR SYSTEM/MODUL
DIREKT
MATERIAL

LAGER-
HÅLLNING 

INDIREKT 
MATERIAL MÅLGRUPP  REFERENSKUNDER

Agresso   
www.agresso.se

Business World Ja Ja Ja Offentlig sektor, fastighet,industri, 
entreprenad och bygg

Borås stad, Västmanlands läns 
landsting, Arcona

Basware 
www.basware.com

Purchase Management Delvis Ja Medelstora till stora företag Scania, Sveaskog, IF Försäkring, 
Helsingfors Stad, Warner Music

CDC 
www.cdcsoftware.se

Supply Chain – Purchase Ja Ja Detaljhandel, grossister, läkemedel Ahlsell, Ica Norge, Bergendahls-
gruppen, Astra Zeneca

Epicor 
www.epicor.com/se

Procurement Ja Ja Alla På begäran

Freesourcing 
www.freesourcing.com

Sync-IT Ja Ja Entreprenad, service, energi, offentlig 
verksamhet, industri

Peab, Bravida, Eltel Networks, 
Telge, Vinci

Hansaworld 
www.hansaworld.com

Hansaworld Enterprise, 
inköpsmodul

Ja Ja Ja Från 10–200 användare Ingen uppgift

Hogia  
www.hogia.se

Order Lager Inköp Ja Ja Partihandel, tillverkning, 10–250 anställda Ombergs Plantskola, Prima Offi ce, 
Interpostspecialisten, Scandi Kakel

IBS 
www.ibs.se

IBS Enterprise Ja Ja Ja Stora och medelstora tillverkande och 
distribuerande företag

Axfl ow, Armatec, Expert, New Wave, 
Plannja, Tyco Thermal Controls

IBS Web Supply Manager Ja Ja Ja Alla SKF, Everfresh, Nibe, Scania, SNA 
Europe (Bahco) 

IBS Planner View Ja Ja Ja Alla Atea Logistics, Lifco Dental, Menigo, 
New Wave, Plannja, Spendrups

IBS Supplier Marketing Support Ja Ja Ja Stora och medelstora tillverkande och 
distribuerande företag

Scribona

IBX Source, Procure, Pay, 
Supplier Network

Ja Delvis Ja Stora och mellanstora företag BMW, Ericsson, NCC, SAS, Norska 
Staten, Lego, Volvo, SEB

IFS IFS Applications Ja Ja Ja Industri, entreprenad och service, 
handel & logistik, energi & telekom

Anticimex, Autotank, Byggmax, 
Cloetta, Saab, Stadium, Mälarenergi

Lawson  
lawson.com/sweden

M3 Ja Ja Ja Medelstora och stora företag inom 
tillverkning, distribution och underhåll

Alfa Laval, BT, Eldon, Findus, 
Getinge, SKF, Scan, och Trelleborg

Lawson  S3 Ja Ja Ja Tjänsteproducerande företag (bank, 
försäkring, konsulter, vård, skolor)

Ingen uppgift

Logitall  
www.logitall.com

e-Order Ja Ja Ja Stora och mellanstora företag OMX, Eniro, Skatteverket och HP

Maconomy 
www.maconomy.se

Maconomy Ja Ja Ja Stora och mellanstora projekt-
orienterade verksamheter

Deloitte, Grant Thornton, Logica, 
Studsvik, Technia

Marakanda 
www.ebuilder.se

Marakanda Inköpsportal 
(under namnändring)

Ja Alla TeliaSonera, Uppsala läns landsting, 
Landstinget Blekinge

Microsoft 
www.microsoft.se

Dynamics AX Ja Ja Ja Medelstora organisationer Lotto, Lee, Arena, Calvin Klein

Microsoft Dynamics NAV Ja Ja Ja Alla Daloc, Voith Turbo, Metabo, BMW, 
Honda MC, Citymail, Däckia

Monitor
www.monitor.se

Monitor Ja Ja Ja Tillverkande företag Ingen uppgift

Oracle
www.oracle.com

E-Business Suite 
Advanced Procurement

Ja Ja Ja På global operativ nivå och nedåt Ingersol Rand, U-Penn, Ametek, 
Boeing, UPS, Pella, Aloca 

Oracle JD Edwards World 
Distribution Management

Ja Ja Ja På global operativ nivå och nedåt Brigham’s Ice Cream, Leroy Somer 
och Controls 

Oracle JD Edwards EnterpriseOne Supply 
Management (Procurement)

Ja Ja Ja På global operativ nivå och nedåt Ingen uppgift

Oracle PeopleSoft Enterprise 
Purchasing

Ja Ja Ja På global operativ nivå och nedåt Los Angles Commonwealth Bank, 
Duke Energy, Dartmouth-Hitchcock  

Unikum
www.unikum.se

Inköp Pyramid Business 
Studio/Express

Ja Ja Ja Handel, tillverkning, entreprenad Ingen uppgift

Visma
www.vismaproceedo.se

Proceedo eProcurement / 
Proceedo Invoice Management

Ja Tjänsteföretag och offentlig sektor SJ, Manpower, Nordea, Tele2, Lunds 
Universitet, Norska Försvaret  

Visma Complete Sourcing 
(Tender, eAuction, Contract)

Ja Ja Tillverkande industri och tjänstesektor Norska och danska staten

29INKÖPSSYSTEM
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FUNKTIONER (URVAL) SÄLJKANAL 
Workfl ow, pris, kataloghantering, e-handel Direkt

Kataloger (interna och externa), fritextbeställningar, budgetbaserade inköp, godsmottag och kvalitetskvittens. 
Order via PDF, XML, fax och telefon. Faktura/ordermatchning. Statistikuttag

Direkt och via partners 

Automatisk påfyllnad, integration med leverantörer, 
avancerad prishantering, multi-shipping

Direkt

Statistik på alla inköp. Integrerbart med ERP-system, 
reducerar inköp utanför företagsstandard, SOX med mera

Direkt men söker partners

Workfl ow för rekvisition, order och faktura, prisjämförelse, order/fakturamatchning, faktura/avtalsmatchning, elektronisk 
kataloghantering, avancerad avtalshantering, EDI-nätverk, statistikverktyg, leverantörsportal, pris- och sortimentshantering

Direkt

Workfl ow, dokumenthantering, attesthantering, godkännandehantering, 
e-faktura, PDF-stöd, anbudsstöd, Integrerat med försäljning & lagermoduler

Ingen uppgift

Täcktid, enhetshantering, gränssnitt för integrering (tex EDI), spårningsfunktion, dokumenthantering, 
rabatt/prishantering, offerthantering, strukturartiklar, fl ytande inventering, stöd för olika inköpssätt

Direkt

Offertförfrågan, leveransplaner omvandlas till order, order, prognoser, lagerstyrning, inköpsförslag med uppfyllande gränser, 
effektiv mottagningsprocess, leveranskvalitets- /precisionsuppföljning, bevakningspåminnelser, fakturamatchning

Direkt

Offertförfrågan, offertjämförelser, order, orderbekräftelser, leveransplaner, 
leveransavisering, fakturor, VMI, godsetiketter, mejlmeddelande

Direkt

Rollbaserad inköpsplanering, demand plan, supply plan, sales & operation plan Direkt

Leverantörsstöd, återbäringskrav, kickbacks, claims Direkt

Komplett inköpsystem för hela inköpsprocessen och alla kringliggande supportprocesser, 
globalt leverantörsnätverk för avrop, RFI/RFP/auktion/optimering/analys/kontrakt, kategorierfarenhet och templat

Direkt

Workfl owhantering med attest och automatchning av faktura, offertförfråganshantering (både artikel- och tjänsteinköp), avropshantering, konsignations-
artiklar, internhandelsfunktioner mellan fl era juridiska enheter, kontrollfunktioner i samband med ankomst, hantering av nytt och använt material

Direkt och via partners

Inköpsorderhantering, leveransplanehantering EDI-, XML-, och kopplingar webb-EDI, attest, avtalshantering, offertförfrågan, godsmottagning 
och kvalitetskontroll, fakturascanning med matchning,  kataloghantering (indirekt material) rekvisitionsfl öde indirekt material

Direkt och via partners

Inköpsorder och fakturamatchning, villkorsbaserat workfl ow, pris- och avtalshantering, rekvisitioner, strategisk sourcing, mobila lösningar för 
bland annat godsmottagning och utleveranser, kataloghantering, automatisk åtagandehantering, standardkopplingar via EDI, mejl med mera

Direkt och via partners 

Fullt processtöd för alla delsteg i inköpsprocess, kundunik marknadsplats, leverantörsintegration, kundanpassade kataloger, kundanpassningar, 
internationellt stöd (språk, valuta och moms), fakturamatchning, avtalshantering, rationella prisjämförelser vid alla avrop för bästa villkor

Direkt

Workfl ow med fullt stöd för procure-to-pay-processer, purchase-to-project, purchase-to-order och purchase-to-warehouse, integration till Maconomys elektroniska 
fakturahantering, automatiserad inköpshantering baserad på lagernivåer, pågående inköp, säsongsvariationer m.m. Flexibel pris-, prisliste- och rabatthantering

Direkt

Pris- och kataloghantering, avtalshantering, periodiska fakturor, referenslösa fakturor (alla format), EDI-fakturor 
(alla format), workfl ow, granskning av attester (auto/manuella), integrationer med leverantörer och interna system

Direkt 

Standard-ERP-inköpsfunktioner. Tilläggsmoduler för prognosbaserade inköp, inköpsplanering för exempelvis större 
butikskedjor, inköpsplanering med hänvisning till lokala och globala marknader, säsongsvariationer, kampajer med mera

Via åf

Prislistor, lagerplock, fl erzonslager, transport/påfyllnadsförslag, artikelspårning, handdatorstöd, 
fl era lagerställen med distributionsstöd, säsongsvariation, prognos, demand planner

Via åf

Komplett affärssystem för tillverkande industri med kompletta funktioner för material 
och produktionsstyrning, ekonomi, tidreovisning , kavalitetsstyrning med mera

Direkt

iProcurement, iSupplier Portal, inköpsavtal, 
inköp av tjänster, sourcing, daglig BI för inköp

Direkt och via partners

Utveckla inköpsspecifi kationer, övervaka inköp, automatisera standardtransaktioner; låta köparen fokusera på värdeadderande aspekter, exempelvis effektiv avtalsför-
handling, strategisk sourcing och värdeadderande analyser; realtidsåtkomst till lagerstatus, förväntade leveranstider, förväntad efterfrågan, förväntade leveranser

Direkt och via partners

Utveckla inköpsspecifi kationer, hantera ordrar, granska och godkänna beställningar, lagerhållning, spåra leverantörerprestanda, 
automatisera rutintransaktioner; realtidsåtkomst till lagerstatus, förväntade leveranstider, förväntad efterfrågan, förväntade leveranser

Direkt och via partners

Automatisera hela Procure-to-Pay-cykeln, leverantörshantering, anpassa sig till alla typer av inköpsstrategier Direkt och via partners

Inköp, inleverans, bekräfta inköp, inköpsberedning, beredningsunderlag, inköpsförfrågan, behovsanalys, PDA-rutiner Via åf

On-demand/SaaS. Marknadsplats med 4 000 anslutna leverantörer. Katalog- och prislistehantering, integration av order, orderbekräftelse och e-faktura; 
fl exibelt workfl ow  för beställningar och fakturor med attest direkt från mejl. Matchar order/godsmottagning/faktura på radnivå. Leverantörsportal med möjlighet 
att skicka enkla offerter, hämta och bekräfta order samt fakturera; prisförfrågan, periodiska fakturor, skanningstjänst och workfl ow för skannade fakturor

Direkt

On-demand/SaaS. Uppandlingsfunktioner, e-sender till OJEU/TED, omvänd auktion, avtalshantering, 
leverantörsportal med funktioner för offert/anbud, auktioner, och avtalsförhandling

Direkt

Fotnot: Listan visar ett urval av leverantörer. Uppgifterna kommer från leverantörerna själva och är redigerade av CIO Sweden.
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 Indirekt och direkt material i samma in-
köpssystem – och för många spontana te-
lefoninköp. Så såg problembilden ut för 

verktygstillverkaren Seco Tools. Så i början av 
2007 var det dags att ta ett helhetsgrepp på 
inköpen – som varje år går loss på 
omkring 400 miljoner kronor, i allt 
från kontorsmaterial till slipskivor.

– I första hand ville vi få ordning 
på indirekt material. Vi ville också 
undvika att anställda ringer och be-
ställer utanför leverantörsavtalen. 
Sedan tidigare fanns det i vårt af-
färssystem Lawson en inköpsmodul 
som inte användes optimalt, säger 
Kenneth Lennholm, inköpschef på 
Seco Tools.   

Först gjorde man en grundläggande in-
köpsanalys, av allt från inköpsmönster till vil-
ka leverantörer som anlitades mest. Därefter 
var det dags att lösa hur de 46 utvalda leve-

rantörerna skulle integreras i inköpsmodu-
len. Tanken var att de anställda lätt skulle 
kunna göra sina egna inköp i systemet utan 
att kontakta inköpsavdelningen.

Inledningsvis planerade man att integrera 
leverantörerna själva. 

– Men vi mäktade inte med job-
bet. Förutom det tekniska införan-
det handlade det om att införa nya 
inköpsprocesser, allt från hur syste-
met skulle skicka e-order till attest-
funktioner. I stället upphandlade vi 
ett externt bolag att driva projektet, 
säger Kenneth Lennholm.

VALET FÖLL PÅ konsultbolaget Con-
necta, som uppfyllde alla krav på 

tidsramar och budget och hade vassast kän-
nedom om Lawsons affärs system. För att 
kunna integrera leverantörerna i orderhante-
ringen används allt från Excel-mallar till 

XML, beroende av leverantörens IT-mognad 
eller transaktionsfrekvens.  

– Det i särklass största jobbet är att inte-
grera leverantörernas kataloger i vårt system. 
På sikt ska vi även plocka in tjänsteleveran-
törers kataloger, säger han. 

Innan den automatiska ordern går i väg 
attesteras den av en avdelningschef.  Och i 
systemet fi nns även workfl owfunktioner. 

– Beställaren kan se orderstatus och få leve-
ransen bekräftad. I dag får vi pappersfakturor 
– målet är e-fakturor rakt in i systemet.

Vilka vinster gör ni? 
– Vi kan lättare följa inköpsavtalen för att 

få volymrabatter. En stor del av inköpen görs 
också av anställda i stället för av inköpsavdel-
ningen. Vi räknar med en payofftid på två år.

– Men det fi nns risk för inlåsningseffekter. 
Har vi lagt upp en katalog från en leverantör 
är det svårt att anlita en bättre konkurrent ut-
anför systemet. ●

Seco Tools mäktade inte med jobbet
Att integrera 46 olika leverantörer i den befi ntliga inköps-
modulen var ett för styvt jobb för Seco Tools. Istället upp-
handlades ett konsultföretag som sätter systemet på plats. 

case 1         SECO TOOLS

Verksamhet:  Tillverkning
Antal anställda: 4 700 globalt, 1 600 i Sverige
Omsättning: 6 034 miljoner kronor, globalt
Upphandlad tjänst: Konsulttjänster av Connecta
Investering: ”Ett par miljoner kronor”
På webben: secotools.com

Kenneth Lennholm 
på Seco Tools gör 
vinster, men oroar 
sig för inlåsning.
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ställer även krav på IT-miljön som ständigt behöver förbättras och utvecklas.
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på kvalitet och kostnad.
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 Sveaskogs nya system ger resultat – på 
vissa områden beräknar man spara åt-
skilliga miljoner om året. Varje år köper 

koncernen nämligen varor, tjänster och en-
treprenader för drygt 2,5 miljarder kronor. 

Inköpschefen Mats Oja lyfter fram förar-
betet som nyckeln till framgången. 

– Vi var mycket noga med att tänka igenom 
och defi niera nya inköps-
processer innan vi valde, 
istället för att anpassa oss 
till leve ran törens proces-
ser, säger han. 

FÖRST BILDADE MAN en styr-
grupp med representanter från IT, inköp, 
ekonomi och skogsrörelsen, som  gjorde en 
fördjupad förstudie.    

Efter djupintervjuer och analyser gick 
intresseförfrågan ut till ett tiotal potentiella 
leverantörer.  De fi ck ta del av Sveaskogs IT-

miljö och inköpsprocesser, samt projektets 
bakgrund och mål. (Det nya systemet skulle 
bland annat ha stöd för fakturaskanning, ef-
tersom Sveaskog redan använde e-faktura.) 
Därifrån valde man ut fem kandidater som 
fi ck offert förfrågan med kravspecifi kationer.  

– Leverantörerna fi ck demonstrera och vi 
kontaktade många referenser som använde 

både inköps system och 
e-faktura, säger Mats Oja.

Valet föll på ett fri stå-
ende system från Bas ware. 
Det var användarvänligt 
och man skulle kunna ad-
ministrera det själva, utan 

att skapa ett stort konsultberoende. 
– Basware erbjuder även bäst processtöd 

utifrån våra krav på inköpsprocesser, och det 
har bra matchningsfunktioner för att 
automati sera och effektivisera olika arbets-
moment, såsom skapande av rekvisition till 

attest. Vidare kunde systemet enklast inte-
greras med vårt affärs- och fakturaskan-
ningssystem.

Varför valde ni inte en inköpsmodul till 
ert affärssystem? 

– Den modulen hade begränsningar och 
kunde inte möta våra inköpsprocesser. 

På sikt ska ett 30-tal leverantörers katalo-
ger integreras i systemet, och 450 fritextleve-
rantörer ska läggas upp. Dessa är utvalda och 
kvalitetsgranskade leverantörer som man inte 
beställer från utefter fördefi nierade kataloger.  
Omkring 500 anställda har olika inköps-
behörigheter för att handla av dem. Det nya 
systemet gör det också enklare att beställa 
tjänster, såsom olika entreprenader. 

Vilka är nackdelarna? 
– Alla system, inklusive det här, är för tek-

niska, på grund av otillräcklig verksamhets-
kunskap. Leverantörerna måste utgå mer uti-
från kundernas behov. ●

Valde system efter egna processer 
Skogsföretaget Sveaskog valde det inköpssystem som bäst 
matchade koncernens inköpsprocesser – som lök på laxen 
var det användarvänligt också. 

case 2         SVEASKOG 

Verksamhet: Skog
Antal anställda: 730 (Sverige)
Omsättning: 7 miljarder kronor (Sverige)
Upphandlat system: Basware Enterprise 
Purchase to Pay
Investering: Cirka två miljoner kronor
På webben: Sveaskog.se

”Alla system, inklusive det 
här, är för tekniska.”
                                                  Mats Oja, Sveaskog

www.cio.se  CIO Sweden 3, maj 2008 | 65

www.ibs.se

Bäst i klassen
Vi på IBS gratulerar SKF till förstapriset i klassen SaaS  - Soft-

ware as a Service - i prestigefyllda European IT Excellence 

Award 2008. Med hjälp av IBS inköpsportal Web Supply 

Manager, kan SKFs olika tillverkningsenheter effektivt 

samverka med hela sitt världsomspännande leverantörs-

nät. Lösningen ger SKF många vinster i form av minskade 

kostnader, kortare ledtider och en papperslös inköpsavdel-

ning.

 IBS kan hjälpa även ditt företag att bli bäst i klassen 

inom Supply Chain. Kontakta oss ska vi ge dig ett riktigt 

bra erbjudande.

Grattis SKF!

You can’t beat passionate 
Supply Chain Specialists!
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