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Ges	ut	två	gånger	om	året	av	SAPSA	
(SAP Svenska Användarförening).  
Artikelförfattarna	är	ansvariga	för	 
respektive	material.	 
Citera	oss	gärna,	men	ange	källan!	 
Upplaga:	ca	2	000	exemplar

KONTAKT    
www.sapsa.se
Telefon:	073	44	41	728
Adress:	Kungsgatan	33
111	56	Stockholm
E-mail:	sapsa@sapsa.se

ANNONSER
Mail:	sapsa@sapsa.se
Telefon:	073	44	41	728

FORMGIVARE  
Gunilla	Kjellander,	Kjellander	Art	&	Design

TRYCKERI 
LD Media 
Papperskvalitet:	Arctic	silk	250	g,	115	g

SAPSA
SAPSA	är	en	icke	vinstdrivande	intresse-
organisation	för	företag	som	använder	 
affärssystemet	SAP.	Vårt	syfte	är	att	till-
varata	medlemmarnas	intresse	för	utveck-
ling	av	SAP:s	hela	programutbud	och	tredje-
partsprodukter	som	certifierats	av	SAP.	
SAPSA	är	ett	forum	för	utbyte	av	erfaren-
heter,	personliga	nätverk,	presentation	av	
ny	teknik,	metoder	och	”Best	Practice”	
inom	användandet	av	SAP	via	bl	a:

–	Fokusgrupper
–	Events,	seminarier,	konferenser
–	Strategiska	samarbetsmöten
–	Nyhetsbrev
–	Tidningen	SAPSAnytt

SAPSA	är	del	i	SUGEN	(SAP	User	Group	 
Executive	Network).

SAPSA:s STYRELSE
Mikael	Bretzner,	Ordförande	(ABB)
Roderick	Hall,	Vice	ordförande	(Ericsson)
Per	Högberg,	Sekreterare	(Skye)
Gunilla	Kyhle	Kolsrud,	Kassör	(Axfood)
Johan	Torstenson,	Ledamot	(AAK)
Pontus	Borgström,	Ledamot	(SKF)
Roger	Svensson,	Ledamot	(PostNord)
Thomas	Schierwagen,	Ledamot	(Volvo)
Marina	Stensvad,	adjungerad	 
(SoMa	Consulting)

ÄR DITT FÖRETAG INTE MEDLEM? 
Kontakta	SAPSA:s	kansli:	sapsa@sapsa.se
Telefon:	073	44	41	728

När	företag	betalar	medlemsavgift	 
räknas	alla	anställda	som	medlemmar.	

Vi är SAP S/4HANA Cloud Partner
men vi har fötterna på jorden

acando.se/sap

www.sapsa.se
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ELEPHANTS, RHINOS & PEOPLE 
IS A BEST-RUN BUSINESS. 
Every year, poachers take the lives of 
thousands of wild elephants and rhinos  
in Africa.The nonprofit Elephants,  
Rhinos & People (ERP) trusts SAP HANA®  
to help integrate drone footage and  
GPS data into their efforts to keep 
endangered elephants and rhinos safe. 
Thereby helping to preserve the world’s 
ecosystem for future generations.
THE BEST-RUN BUSINESSES 
MAKE THE WORLD RUN BETTER.
For more, go to sap.com/conservation

Sometimes it’s 
the strongest 
among us 
that need 
the most help.
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endangered elephants and rhinos safe. 
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När man jobbar med SAP är inte allt nyheter, utan  
dagens installation och alla ”vanliga” processer inom 
finans och logistik mm behöver också mycket omtanke. 
I SAPSA har vi plats för både dagens verklighet och 
framtidens nyheter.

I förra numret av SAPSAnytt, och även i detta, har vi 
speglat lite av vardagen hos våra medlemsföretag som 
är både användare och partners. Att få lite inblick i  
vardagen och hur vi jobbar med SAP, fast inte på ”kod
nivå, är också viktigt och ger lite nya infallsvinklar till  
vårt nätverk. I dagens kommunikationstrend skulle vi 
kunna skriva #deladinstory som rubrik.

Under många presentationer som hålls av användar
medlemmar under våra konferenser, och under samtal 
i våra fokusgrupper, delas mycket av dagens verklighet.  
Samtidigt delar SAP och våra partners visioner och möj
ligheter som tar oss in i framtiden.

Just att kombinera dagens verklighet med morgondag
ens möjligheter sammanfattar mycket av det unika i ett 
nätverk som SAPSA. Om vi glömmer någon av dessa två 
viktiga delar, så kommer vi verkligen att få problem, och 
därför behöver dessa områden hela tiden kombineras.

SAPSA driver också hårt frågorna inom SUGEN rör 
ande dagens ECC och dess fortsatta utveckling. Initialt  
var det mycket som var helt fokuserat på framtiden i 
S/4. Men efter många och långa diskussioner inom  
SUGEN har nu S/4 breddats för att stödja mer av ECC, 
detta för att underlätta övergången till morgon dagens 
system. Det är därför viktigt att vi hjälps åt att berätta 
vad vi gör i ECC, så att vi inte glömmer att ta tillvara  
på de stora möjligheterna som finns där. Det gör att vi 
snabb are tar oss till de framtida lösningarna. Genom  
allas vårt bidrag i SAPSA gör vi detta tillsammans – i 
vårt starka nätverk!

Tänk på att din användning av och hur du jobbar med 
SAP idag är intressant att dela under våra konferenser 
och fokus grupps möten. Vi bygger helheten tillsammans 
– framtidsvisionerna kommer också alltid att få utrymme, 
var så säker!

PER HÖGBERG 
SAPSA	OCH	SUGEN

LEDARE
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DAGENS ECC 
BEHÖVS OCKSÅ!



Samverkan  
är ett ledord 
inom ABB

För den som är en del av ett 
globalt företag som sysselsätter 
147 000 personer är det nära 
tillhands att känna sig som en 
liten myra i en stor stack.  
Man stretar på och gör sitt – 
men kan man påverka något  
på ett större plan?

6       SAPSANYTT	2/2018



Lena Hedman vid ABB i Västerås är SAP
chef med ansvar för Sverige, Danmark och 
Baltikum. Men i ett företag verksamt i över 
hundra länder är de en liten organisation i 
en stor helhet, och Lena och hennes kolle
gor har upp levt att det ibland kan vara en 
utmaning att nå fram i en global organisa
tion när flera länder har sina egna konfigu
rerade SAPsystem. Men hon har också 
flera exempel på när det har lyckats.

– Nätverkande är en av våra största 
tillgångar och utmaningar. Det gäller för 
oss att aktivt försöka komma med i olika 
nätverk, då kan vi påverka och samtidigt 
ges möjlighet att kopiera andra länders 
lösningar, säger hon.

SAPSAnytt träffar Lena Hedman och 
medarbetarna Jörgen Lindberg, Donovan 
Hughes och Priyank Joshi i den röda och 
imponerande tegelbyggnaden som utgör 
ABB Sveriges huvudkontor centralt i  
Västerås. Jörgen Lindberg arbetar med 
SAP och är ansvarig för projektreleaser  
inklusive testning, Donovan Hughes är 

ansvarig för drift och teknik och Priyank 
Joshi tillhör TCS som är ABB:s outsourcing 
leverantör för SAP. Priyank har en längre 
tids uppdrag onsite för att stärka samver
kan mellan ABB och TCS. Alla verkar inom 
regionen SverigeDanmarkBaltikum.

Kvartetten utanför ABB:s svenska huvudkontor.

SAPSANYTT	2/2018 7



Tillsammans ger de ett exempel på hur 
man utnyttjar den utveckling som skett i 
andra länder: 

– För några år sedan implementerade 
vi Business Process Analytics i SAP Solu
tion Manager, ett problemorienterat verk
tyg för att hitta eventuella svagheter i SAP:s 
affärs processer. Tekniskt fungerade det 
bra, men lite typiskt för en itavdelning är 
svårigheten att nå ut till verksamheten och 
få alla intresserade, säger Lena Hedman. 

– Nu har våra tyska kollegor tagit fram 
ett kodpaket för att implementera ett alter
nativt processhanteringssystem. Verktyget 
visar processer – främst i SAP – men kan även 
analysera andra data, till exempel hur lång 
tid ett enskilt steg i en process tar. Genom att 
undersöka varje enskilt steg kan eventuella 
svagheter bli identifierade och eliminerade.  

Lena fortsätter:
– När vi tar ett färdigt paket från annan 

ABBenhet får vi mycket gratis, bland annat 
har ABB:s interna utbildningsportal kurser 
färdiga för alla att använda under komman
de höst och vinter. Kodpaketet för konfigu
rering av KPI:er kom färdigt för att laddas 
i vårt SAPsystem, där man kan mäta till 
exempel OnTimeDelivery och kan jämföra 
alla ABBländer och enheter med varandra 
i en enda dashboard. Det är ett effektivt 

sätt att få upp intresset från verksamheten 
så att nyttan realiseras. Det blir en stor 
tidsbesparing genom att vi inte behöver ta 
fram allt detta själva och vi kan nu lägga 
tid på att få ut lösningen till medarbetarna.

Kvartetten har också exempel på hur 
man utnyttjat det tekniska nätverket till att 
sprida egna idéer. 

– Vi hade en målbild på hur vi ville ha 
en bra och effektiv skrivarlösning. Då såg 
vi att alla länder som använder SAP inom 
ABB borde kunna nyttja vår lösning och  
vi stimu lerades att driva våra idéer vidare. 
Nu är den nya skrivarlösningen införd i 
flera länder, med mycket positiv feedback 
både inom landet och utanför landet.  

Det finns flera nätverk att engagera sig i, 
både formella och informella. Ett sådant är 
där ABB:s sex största europeiska länder – 
Schweiz, Tyskland, Sverige, Finland, Italien 
och Tjeckien – träffas separat. Inom avdel
ningen SverigeDanmarkBaltikum träffas 
man regelbundet, och inte bara på chefsnivå. 

– Vi samarbetar i nätverk och delar in
formation och hjälper varandra. Samarbete 
och tillit är några av ledorden inom ABB. 
Nätverkande är en så pass viktig del inom 
ABB att man tar upp det som en av punkt
erna vid medarbetarnas utvecklingssamtal, 
avslutar Lena Hedman.   

Vi samarbetar i nätverk och delar 
information och hjälper varandra. 
Samarbete och tillit är några  
av ledorden inom ABB.

8       SAPSANYTT	2/2018



Behöver du goda råd?
www.skyeconsulting.se

HÅLL DIG UPPDATERAD  
www.sapsa.se
www.sapsa.se/event
www.sapsa.se/event/#fokusgrupp

SAP Svenska Användarförening



10

Nu har vi haft en längre period  
med fokus på S/4 inom ramen för  
SUGEN, och S/4 börjar mer och mer  
bli stabilt och vanligt. Men det innebär  
inte att vi kan lägga oss på sofflocket och vila.

Idag är det Per Högberg Skye, Thomas Schierwagen AB Volvo 
och Roger Svensson PostNord som är SAPSA:s företrädare i 
arbetet inom SUGEN. Åsa Jonsson på kansliet är också med  
i olika sammanhang. SUGENarbetet är nu inne på sitt 11:e  
verk samhetsår, och eftersom vi ledde arbetet med att grunda 
SUGEN har vi varit med hela tiden.

Vi har många olika arbetsgrupper, och normalt sett ingår  
SAPSA i dessa. SUGEN har också öppnat upp för att inklu
dera fler personer i de olika arbetsgrupperna, utöver de tre  
ordinarie representanterna från varje användarförening. Där 
för finns det nu utrymme för fler att engagera sig i det globala  
arbetet.

LICENSER
Det sker mycket arbete runt licenser, vilket känns som en fråga 
som aldrig kommer att ta slut. Men som alltid med frågor som 
rör mycket pengar, så kommer nog detta arbete att fortsätta 
tillsvidare.

 Utöver de två veckolånga mötena som SUGEN träffas varje 
år, så sammanträder arbetsgruppen för licenser varannan vecka 
och de håller extra licensarbetsmöten med SAP:s ledning 23 
gånger per år. Sedan hålls även lokala möten i de olika fokus
grupperna för licenser runt om i hela världen.

      Det är riktigt spännande att notera att SUGEN  
har ett löpande arbete ihop med SAP rörande  

hur licensstrukturen ska utvecklas. Detta är helt unikt  
inom ITindustrin, och ger oss som är SAPSAmedlemmar 
goda förutsättningar som annars inte skulle vara möjliga.

UTBILDNING
Vi arbetar också frekvent med utbildningsfrågorna. Då utveck
lingen inom IT går så rasande fort, är det mycket att hänga med 
i runt kompetensen. Det är inte bara funktions och transaktions
utbildning som behövs, utan även utbildning runt processer 
där IoT står i centrum och hur det då kan kopplas till SAP 
processerna. Just detta att också ha tillgång till utbildnings
material på olika nivåer som är SAPrelaterat, men i samman
hang som inte är direkta SAPfunktioner, är viktigt för att  
kunna hantera de stora utmaningar som vi har i den pågående 
digitaliseringen.

FÖRTROENDE
Förtroendefrågan, som vi berättade om i förra numret av SAPSA
nytt, är fortsatt en mycket viktig fråga. Ett raserat förtroende 
återuppbyggs inte på kort tid. Men steg för steg försöker vi nu 
hjälpa SAP i det svåra och enträgna arbetet med att återupp
bygga förtroendet bit för bit.

Eftersom de främsta uppgifterna med arbetet inom SAPSA 
och SUGEN är att säkra den investering som vi alla har gjort i 
och med SAP:s lösningar och programvaror, så gäller det att 
oförtrutet fortsätta arbetet.

Ser du olika frågor som du anser behöver lyftas, kontakta 
SAPSA så att vi kan fånga upp dessa, eller om du vill vara med 
och jobba lokalt i Sverige eller globalt.   

Vill du  

  SUGEN- 
arbetet?

vara med  
 i

TEXT: PER HÖGBERG,	SAPSA	och 
	SUGEN-grundare

SAPSANYTT	2/201810



Svart på vitt –  
vi är inte så bra på annonser

Men varje dag kopplar  
vi upp framtidens företag  

i molnet
www.stretch.se

www.securityweaver.com


TEXT: JOUKO JUUTI, Tieto

"SAP Leonardo, i	kombination	med	användardriven	utveckling	och	
en	integrerad	och	tjänsteorienterad	arkitektur,	ger	fantastiska	 
möjligheter	att	snabba	på	resan	mot	digitala	tjänster."
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Genom	att	kombinera	SAP	Leonardo	med	”Design	
Thinking”	–	att	metodiskt	tänka	och	arbeta	som	
en	designer	–	kan	företag	på	ett	effektivt	sätt	
snabba	på	den	digitala	innovationsresan	och	på-
börja	en	affärsdriven	utveckling	av	applikationer.	
Företag	som	använder	SAP:s	affärssystem	kan	via	
molnplattformen	dra	nytta	av	integrerade	verk-
tyg	inom	IoT,	analys,	big	data,	blockkedjeteknik	
och	maskininlärning.	

Trots att det pratas friskt om IoT har lösningar och applikationer 
varit alltför tekniskt drivna. Jag tror personligen att SAP Leo
nardo kommer att göra det enklare för företag att ta nya tekno
logier i bruk, och därmed accelerera utvecklingen av tjänster 
som ger ett ordentligt effektivitetslyft.

Till exempel kan företag bygga nya funktioner och tjänster 
för dataanalys och maskininlärning ovanpå sina befintliga  
SAPsystem. Med ”Design Thinking” som filosofi kan nya app
likationer utvecklas på ett kontrollerat och agilt sätt, där an
vändare är delaktiga i den kreativa processen.

Applikationsutveckling kommer  
att accelerera
Företag som vill lyckas idag är beroende av användardriven 
applikationsutveckling, nya teknologier såväl som bimodal  
itarkitektur.

Det är ingen slump att Gartner lyft problemet med kompli
cerade itmiljöer*, vilket är en utmaning som allt fler företag 
framhäver i dagsläget. Många av dem använder ERPmjukvara 
som är 10 till 15 år gammal och som inte kan tillgodose före
tagens nuvarande affärsbehov. Detta leder i allt snabbare takt 
till ökade kostnader och ett missnöje som inte sällan sprider sig 

genom hela organisationen, och för att inte tala om en applika
tionsutveckling som blir alldeles för kostsam.

Med det sagt bör en positiv trend skönjas då allt fler företag 
satsar på digitalisering och rekryterar Chief Digital Officers 
(CDO) som arbetar tillsammans med CIO:er. Istället för att 
strukturera företag i silos är tiden nu mogen för investeringar 
i tjänster och mikrotjänster som integreras i olika processer.  
Någon måsta däremot ta på sig uppgiften att bygga den nya 
itarkitekturen. Förändringen kräver ännu tätare samarbete 
mellan CIO:er och CDO:er.

Användardriven och agil applikationsutveckling är fort
farande en relativt ny företeelse som kräver utbildning. Här bör 
det betonas att värdefull information som möjliggör användar
vänliga och produktiva tjänster samlas in direkt från använ
darna. Många nya och innovationsinriktade teknologier finns 
tillgängliga, men att utforska och förstå deras potential inom 
ramen för företagens verksamheter och befintliga itsystem är 
fortfarande ingen enkel uppgift.

Goda möjligheter inom tillverkning
Enligt en globalt utförd undersökning** kommer de största för
delarna med ökad digitalisering att märkas inom tillverknings
industrin. Tillverkande företag kan driva på en effektivare  
försäljning och förbättra underhåll genom att öppna upp sina 
processer för underleverantörer i leveranskedjan.    

Ett exempel är leverantörer inom service och underhåll som 
får tillgång till maskiner och enheter genom API:er, vilket ger 
kunden ett förbättrat resultat vad gäller maskinservice. Under
leverantörer bör även säkerställa deras förmåga att arbeta digi
talt med kunder, för att därigenom kunna öka orderingången.

Tillverkningsföretag som är organiserade i silos med traditio
nella hierarkier lider av glapp i informationsflöden, då relevant 
data inte rör sig digitalt och transparent genom hela process
erna. Detta försvagar deras förmåga att reagera vid föränd
ringar på marknaden, och tjänster som affärssituationer kräver 

HUR KAN SAP LEONARDO 
FÖRÄNDRA DIN DIGITALA 
INNOVATIONSFÖRMÅGA?

KÄLLOR 
*	The	Gartner	Special	Report	"Accelerating	Innovation	by	 

Adopting	a	Pace-Layered	Application	Strategy"

**	The	2015	Digital	Business	Global	Executive	Study	and	 
Research	Project,	MIT	Sloan	Management	Review	and	Deloitte						



kan inte utvecklas i tillräckligt rask takt. Med SAP Leonardo 
kan nya tjänster utvecklas ovanpå grundläggande system på 
ett kontrollerat sätt genom produktifierade gränssnitt.   

Användardrivna applikationer
SAP Leonardo har redan tagits i bruk av många nordiska före
tag och lösningen ger alla som använder traditionell SAP ERP, 
eller företag som rör sig mot SAP S/4HANA, enorma fördelar.

SAP investerar starkt i ökad transparens och SAP Leonardo 
baseras på öppen källkod. SAPlösningar positioneras väl i 
Gartners API Magic Quadrant, vilket säger mycket om deras 
integrerbarhet.

Jag rekommenderar alla företag att komma igång med agil 
applikationsutveckling så snabbt som möjligt, och börja bygga 
kulturen som stödjer denna affärsmetod. Det görs genom att ta 
ett strukturerat grepp kring digitalisering i ett stegvist men kon
stant framåtskridande. Vilket område av verksamheten gene
rerar de största vinsterna? Börja i den änden. Min rekommen
dation är även att koppla ifrån skräddarsydda lösningar så 
långt det är möjligt, och parallellt gå över till exempelvis SAP 
S/4HANA Enterprise Management.   

      
Hur kommer du igång?  
Här är 5 rekommendationer:
Först och främst bör du grundligt betänka vad du vill erbjuda 
dina användare och kunder. Nästa steg är att identifiera vilka 
tjänster som krävs för att skapa enkla användardrivna applika
tioner.

• Satsa	på	Design	Thinking	och	lär	dig	hur	man	använder 
	 agila	metoder

•	 Använd	tjänster	som	möjliggör	snabb	prototyputveckling	 
	 för	applikationer

•	 Dra	nytta	av	den	ständiga	förnyelsen	i	SAP:s	utbud	av	moln- 
	 tjänster,	med	lösningar	som	till	exempel	SAP	Leonardo

•	 Investera	i	integrerad	bimodal	it-arkitektur,	koppla	 
	 bort	skräddarsydda	lösningar	och	gå	över	parallellt	till	 
	 SAP	S/4HANA

•	 Välj	dina	samarbetspartners	med	omsorg

Mer information:	www.tieto.com/sap
Kontakta oss:	johan.tjernberg@tieto.com
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Ett smakprov ur agendan

• Carlsbergs	införande	av	SuccessFactors

• E.ON	delar	med	sig	av	erfarenheter	kring	SAP	HR,	 
	 SuccessFactors	och	Concur

• Arbetsgivardeklaration	på	individnivå	månadsvis

• Karensavdrag	istället	för	karensdag

• Senaste	nytt	inom	SAP	SuccessFactors	och	 
	 Analytics	Cloud

• Tips	&	Trix	gällande	SAP	lön	och	tid

Varmt	välkomna	önskar
SAPSA	och	Jimmy	Nyberg,	ABB/Fokusgruppsledare

Välkommen till  
HR-dagarna! 
ARONSBORG	/	BÅLSTA	/	28-29	NOVEMBER

För mer information och anmälan:
www.sapsa.se/event/hr-dagarna-2018

29-30 NOVEMBER 2017 Bålsta  

JOUKO JUUTI,	SAP-arkitekt,	Tieto

I	rollen	som	SAP-arkitekt	på	Tieto	är	Jouko	Juuti	ansvarig	för	vid-
areutveckling	av	tjänsteutbudet	för	kunder	inom	tillverknings-
industrin.	Under	20	års	tid	har	han	medverkat	i	planering	och	
implementering	av	SAP-system	som	optimalt	stödjer	olika	
verksamhetsområden	hos	tillverkande	företag.	Jouko	Juuti	har	
sedan	1985	arbetat	bl	a	som	arkitekt,	projektledare	och	custo-
mer	relationship	manager.

28-29 NOVEMBER 2018 Bålsta
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MACHINE
LEARNING
AS A SERVICE
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... STORA FÖRETAG SOM 
MICROSOFT, GOOGLE OCH 

AMAZON GÖR DET  ENKLARE 
FÖR FÖRETAG ATT ANVÄNDA 

SIG AV MACHINE LEARNING.

DEMOKRATISERING AV MACHINE LEARNING
ITjättarna satsar stort på machine learning. En pågående trend 
handlar om demokratisering av tekniken. Det betyder att stora 
företag som Microsoft, Google och Amazon gör det enklare för 
företag att använda sig av machine learning genom att till
handahålla färdiga modeller och gränssnitt, så kallade API:er. 
Machine learning kan därför enkelt integreras i olika typer av 
applikationer.

Med detta, som vi kan kalla Machine Learning as a Service 
(MLaaS), blir det enklare och billigare att testa nya affärs mo
deller baserade på machine learning.

Detta är särskilt intressant för SAPkunder, då en central 
komponent i SAP Leonardo handlar om att integrera öppna 
tekniker på Cloud Platform. Frågan är då vilken av de stora 
leverantörernas tjänster som är bäst att använda. 

MACHINE LEARNING AS A SERVICE (MLaaS)
Står man som SAPkund inför ett införande av nya affärs
modeller som tar stöd av machine learning, har man ett antal 
alternativ. Eftersom SAP Cloud Platform är uppbyggd med  
öppna tekniker kan man enkelt komma igång snabbt med olika 
standardutformade machine learningtjänster.

Fördelen med att anropa tredjepartstjänster är att de ofta är 
beprövade och har många färdiga funktioner. Dessutom är det 
enkelt att komma igång med tjänsterna, eftersom integrationen 
med de egna applikationerna är standardiserad.

Hur vet man då vilken standardtjänst man ska välja? Hur 
ser till exempel licensavtalen ut – och hur enkelt är det att inte
grera de olika tjänsterna i befintliga SAPinstallationer?

För att besvara dessa frågor har vi utfört ett test där vi jäm
för hur de tre ledande leverantörerna inom MLaaSområdet 
(Amazon Rekognition, Google Cloud Vision och Microsoft 
Computer Vision) hanterar kategorisering. 

AMAZON REKOGNITION
Amazon har erbjudit bildigenkänning sedan ett par år tillbaka 
med sin tjänst Rekognition. Tjänsten kan bland annat identifi
era och klassificera objekt, omgivningar, ansikten, texter, kända 
personer och olämpligt innehåll. Vi är särskilt imponerade av 
Rekognitions förmåga att förstå och klassificera känslor genom 
att identifiera ansikten och text i bilder (sentimentsanalys). 

Sett ur ett kostnadsperspektiv ligger Rekognition på unge
fär samma nivå eller lite lägre jämfört med de andra tjänsterna 
vi har testat – $1 för 1000 bildigenkänningar, vilket minskar 
efter 1 miljon transaktioner per månad. En fördel med Amazons 
tjänst är att de flesta funktionerna finns med i grundutbudet av 
tjänsten. Till skillnad från Google och Microsoft behöver man 
därför inte köpa till extratjänster för till exempel sentiments
analys eller textigenkänning.

Utöver bildigenkänning erbjuder Amazon identifiering av 
objekt i strömmande video. Värt att notera är att kostnaden för 
videoigenkänning är avsevärt dyrare än för bildigenkänning, 
ca $0,1 per minut, vilket gör att kostnaden kan springa iväg.

GOOGLE CLOUD VISION
Google tillhandahåller en väldigt kompetent bildigenkännings
tjänst som lämpar sig ypperligt för generella användningsom



Procentsatsen	indikerar	med	vilken	säkerhet	respektive	tjänst	kunde	klassificera	bilden	i	fråga.	
Vi	har	satt	95%	som	riktmärke	för	ett	bra	resultat.	

95%95%
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råden. Tjänsten identifierar de flesta objekt och klarar även av 
logotyper, opassande innehåll och ansiktsuttryck.

Precis som de andra tjänsterna kan den enkelt integreras i 
kundanpassade applikationer genom RESTbaserade API:er.

Prisnivån för att använda Googles bildigenkänning ligger 
strax över de andra tjänsterna vi testat, då de tar $1,5 för 1000 
bilder, vilket reduceras till $0,6 efter 5 miljoner bilder på en  
månad.

Värt att notera är att Google tillhandahåller fler tjänster än 
sina konkurrenter, men de tar samtidigt betalt för varje extra
tjänst man väljer. De har således en separat tjänst för videoigen
känning kallad Cloud Video Intelligence.

 
MICROSOFT COMPUTER VISION

Computer Vision API är en del av Microsofts molntjänstportfölj 
Azure Cognitive Services Portfolio. Utöver bildigenkänning kan 
man återfinna innehållsmoderering, ansiktsuttrycksigenkän
ning och videoindexering i portföljen.

Computer Vision API är framförallt utvecklat för tre grund
läggande tjänster: bildklassificering, generering av thumbnails 
och textigenkänning.Vi har återigen riktat in vårt test på bild
klassificeringen, vilket Microsofts tjänst klarar galant. Funk
tionen för att skapa thumbnails är även den välutvecklad och  
presenterar det mest väsentliga i bilderna med stor precision.

Utöver bildigenkänningsfunktionen anser vi att de andra 
tjänsterna i Microsoft Cognitive Portfolio är användbara, till 
exempel textigenkänningsfunktionen. Den erbjuder användare 
möjligheten att skapa helt nya applikationer, något som blir mer 
aktuellt med tanke på den ofta skenande mängden dokument 
som kan cirkulera i en SAPmiljö.

Både bildklassificeringstjänsten samt thumbnailtjänsten är 
inkluderade i grundutbudet, vilket kostar ungefär $1 per 1 000 
bilder. I linje med Amazons prissättning minskar även kostna
derna i relativt jämn takt om man överstiger 1 miljon bilder på 
en månad. Om man planerar att använda textigenkännings
tjänsten så säljs den separat och kostar mer att använda, $2,50 
per 1000 transaktioner.

VILKEN TJÄNST ÄR BÄST?
Alla bildigenkänningstjänster i testet erbjöd ungefär samma 
tjänster och fungerade väl i våra tester. Samtliga tjänster är lätta 
att både använda och integrera. 

Prissättningen är även den liknande mellan de olika tjänst
erna – dock gillar vi Amazons enkla prismodell bäst. Det är 
också rimligt att anta att priserna kommer sjunka inom en snar 
framtid i takt med att fler använder tjänsterna.

Sett till ansiktsigenkänning och sentimentsanalys, med en  
djupare förståelse för bilders förmedlade känsla och budskap, 
ligger Amazon Rekognition i framkant. 

Google Cloud Vision är dock bäst på att identifiera och  
klassificera objekt och text. Om bakgrunden och helhetsintryck 
är viktigt gör däremot Microsoft Computer Vision bäst ifrån sig, 
då tjänsten konsekvent klassificerade bakgrunden bättre än  
de andra tjänsterna i testet.

Vilken tjänst vi rekommenderar varierar därför beroende på 
vilket behov man har. Om vi måste rekommendera en tjänst  
faller förmodligen valet som i så många andra fall på Google, 
ett säkert val som kommer med ett lite högre pris.  
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AstraZeneca växer i Södertälje 
– även utan forskningen

TEXT: MAGNUS HAGSTRÖM
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En	sak	vi	tittar	på	är	virtual	reality,	exempelvis	att	 
köra	träningsprogram	för	sterila	miljöer	i	VR	eller	för	
att	simulera	tillbyggnad	av	nya	produktionslinjer.

HANNA WALLIN,	 
Senior	Service	Manager	AstraZeneca

4 300 personer jobbar vid AstraZenecas anläggningar 
i Södertälje. Dessutom är ytterligare en fabriksbygg-
nad för biologiska läkemedel på gång. Det förvånar 
många som Hanna Wallin, Senior Service Manager vid 
AstraZeneca, träffar utanför jobbet.

– ”Va – finns ni kvar?” är en ganska vanlig reaktion. Det man 
tänker på är att forskningen vid Södertäljeanläggningen lades 
ned 2012 och många tjänster försvann, men själva tillverk
ningen har fortsatt hela tiden – och på senare tid också växt, 
säger hon.

Det som hände 2012 var att AstraZeneca la ner sin forskning 
och utveckling som var inriktad mot neurovetenskap. I Sverige 
berördes cirka 1 200 forskartjänster, de flesta i Södertälje, och 
nyheten fick stor spridning. Så stor att begreppen blandades 
ihop – i själva verket är tillverkningen i Södertälje fortfarande 
en viktig del för det globala företaget. 

– Det är den största enheten inom koncernen. Här tillverkas 
och lanseras så pass mycket tabletter och kapslar för den glo
bala marknaden att det handlar om mer än 35 procent av det 
totala försäljningsvärdet. Och koncernen satsar på Södertälje, 
just nu gör man en investering på 2,5 miljarder kronor i en ny 
fabriksbyggnad för biologiska läkemedel.



AstraZenecas anläggning i Södertälje är uppdelad på två plat ser, 
Gärtuna och Snäckviken, och sammanlagt finns sex fabriker.  
Företaget håller sig med en internbuss för att forsla personal 
mellan de olika lokalerna – AstraZeneca i Söder tälje är faktiskt 
en av världens största tillverkningsenheter för läkemedel.

Och forskningen finns fortfarande i landet trots att den 
försvann från Södertälje. Göteborg är ett av AstraZenecas tre 
strategiska forskningscenter tillsammans med Cambridge i 
England och Gaithersburg utanför huvudstaden Washington i 
USA. I Göteborg sysselsätter man 2 400 personer.

Hanna Wallin har ansvar för SAP och affärssystemet har blivit 
mer betydelsefullt med åren.

– Tidigare var SAP mest något för finansdelen, men vid 2012 
implementerades SAP också på tillverkningssidan. Jag är något 
av ett kontrollfreak och trivs väldigt bra med mitt jobb och  
med AstraZeneca över huvud taget, säger Hanna som varit  
vid företaget i 27 år. 

Hon utvecklar på vilket sätt AstraZeneca passar för en nog
grann person:

– För ett medicinföretag är det väldigt noga att följa regel
verken. Allt som vi gör måste kunna spåras. Vilka som varit 
inblandade, vem som gjort vad – och det gäller inte bara till
verkning utan även IT, städning och allt annat runt omkring. 
Att allt är väldigt kontrollerat genomsyrar hela verksamheten.
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Forskare i arbete med ett läkemedel 
 i utvecklingsfas.
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Hanna utanför kontoret i Södertälje.

Har man varit ett företag trogen i närmare tre decennier är det 
uppenbart att man trivs. Hanna Wallin framhåller att det gått 
väldigt bra att utvecklas inom företaget. Hon började själv som 
laboratorieassistent och har sedan kunnat ta vara på de många 
utvecklingsmöjligheter hon menar finns inom koncernen. Där 
är så klart organisationens storlek en fördel, men det handlar 
också om företagskulturen som helhet.

– Vi vill vara ledande inom forskningen, och då krävs kom
petens och mångfald när man rekryterar och sätter ihop teamen. 
Jag tycker AstraZeneca jobbar medvetet med sådana frågor och 
vi har till exempel nästan 45 procent kvinnliga chefer på global 
nivå. I Sverige har vi fler kvinnliga än manliga linjechefer.

Det som gäller just nu inom AstraZeneca är samma som för 
stora delar av näringslivet; digitaliseringsprocessen. Det som 
Hanna kallar ”industrialisering 4.0” där 1.0 var när man meka
niserade tillverkningen och gjorde den till industri, 2.0 det löp
ande bandet, 3.0 automation och 4.0 alltså digitaliseringen.

– Det är ju det som alla diskuterar, och mycket är påbörjat 
och genomfört. Big data, minimera pappersanvändandet i till 
exempel produktionen, intelligenta kamerasystem. Men vad 
behöver vi göra framgent, vad är nästa steg? En sak vi tittar  
på är virtual reality, exempelvis att köra träningsprogram för  
sterila miljöer i VR eller för att simulera tillbyggnad av nya  
produktionslinjer. En annan grej är att använda Augmented 
Reality, AR, så att andra kan se vad glasögonbäraren ser i mil
jöer som inte får kontamineras.

En helt annan sak som kommer att påverka AstraZenecas fram
tid är ”Brexit”, Storbritanniens kommande utträde ur EU. 

– Det pågår jättemycket aktivitet kring Brexit i och med att 
huvudkontoret ligger i England. Bland annat har vi fått dupli
cera en del testverksamhet i Sverige och England, för att kunna 
vara förberedda på att få ut läkemedel till patienter i både Stor
britannien och EU om det blir en hård Brexit. Men de frågorna 
är lite ovanför mitt område, säger Hanna Wallin.

Men oavsett hur det blir med det brittiska EUmedlem
skapet så lär Hanna Wallin bli kvar på AstraZeneca ett tag till. 

– För mig känns det väldigt bra att jobba med något som 
skapar bättre livssituation för människor. Jag är stolt över att 
vara på ett företag som tar fram medicin mot cancer och pro
dukter som hjälper astmatiker.  

TRÄFFA OSS PÅ  
SAPSA IMPULS

Stockholm 5-6 nov 

Då berättar vi gärna mer om 
våra tjänster samt delar med 

oss av erfarenheter och nyheter 
kring SAP:s lösningar.

www.zuite.se


MÖT DET NYA ITELLIGENCE  

25 års erfarenhet av projekt i alla storlekar

Är alltid tillgängliga - med 32 service center globalt 
som levererar managed cloud services

itelligence har över 7 500+ anställda i 25 länder  som 
hjälper kunder med deras IT-lösningar

Sammanslagningen av EINS Consulting, iStone’s SAP-team och itelligence Sverige har resulterat i en 
ännu starkare organisation för att hjälpa våra kunder genom sin digitala transformation. Vi är nu över 80 
medarbetare specialiserade på SAP inom bland annat ERP, Analytics, Customer Experience och HCM.

Vill du möta det nya itelligence? Möt oss på SAPSA IMPULS 2018 
eller boka ett möte på www.itelligencegroup.com/se 

Utöver SAP är itelligence Sverige även specialister inom 
bland annat Tableau och Salesforce 

ITELLIGENCE - EN GLOCAL SAP PARTNER

SAP FIORI® APPS  
IN RECORD TIME
DESKTOP • MOBILE • OFFLINE

FAST INTUITIVE ABAP BASED

SECURE REDUCE RISK FLEXIBLE

App Development and 
Integration Across SAP® 
Systems and More...
Neptune Software’s Neptune DX Platform, with SAP 
certified integration with SAP NetWeaver® 7.01 up to SAP 
S/4HANA®, provides a fast, cost-efficient, secure, and low-
code way to make any SAP system functionality seamlessly 
available in award-winning SAP Fiori app interfaces on 
desktop, mobile and offline while also running on any 
cloud, any backend and any architecture. 

www.neptune-software.com



> Anna Englund är Managing Director på Accenture.
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Hur märks det att ni är en del av ett globalt bolag?
– Vi ser oss som en del av det stora nätverket. Det är projekt
grupper och internationella team med fantastiskt mycket  
kunskap att gräva upp när man behöver! Till exempel finns 
47 000 konsulter som jobbar med SAP runt om i världen. De som 
har lite koll på marknaden säger ofta ”wow” och tycker det är 
coolt med ett stort globalt företag där många får chansen att 
jobba utomlands. Jag reste själv mellan Stockholm och Frank
furt under några år. 

I företagets egen beskrivning befinner sig Accenture i 
gränslandet mellan IT och affär. Vad innebär det?
– För mig personligen handlar det om att hela tiden försöka 
förstå kundens omgivning och att möjliggöra deras affär. Det 
måste bli en rimlig avvägning mellan kostnad och teknik.  
Det handlar också om att våga ifrågasätta, det kan vara att ha 
koll på forskning på trender inom detaljhandeln och säga till 
kunden ”det här skulle funka också hos dig”.

Berätta om fördelarna med att vara ett stort bolag!
– Det stora nätverket av experter innebär att vi kan ta ett större 
helhetsansvar. Ofta är vi ansvariga från ax till limpa, och det 
tycker jag är utmanande och jätteroligt. Vår storlek gör också 
att vi har möjlighet att ta in personer både direkt från skolan 
och med tidigare arbetslivserfarenhet. Det finns ett strukturerat 
sätt hos Accenture att bygga team med både seniora och juni
ora kollegor. De som är nya är så duktiga och ambitiösa. De  
kan jättemycket – men det kan vara svårt för dem att få det  
första konsultuppdraget. Här finns ett särskilt fokus på att  
lotsa in nya på arbetsmarknaden och många gånger blir de 
snabbt oumbärliga.

Men det finns väl också nackdelar?
– Det finns ju vissa saker som vi inte kan bestämma helt fritt  
i Sverige. Men jag tycker att vi har en bra avvägning med mycket 
självbestämmande i Sverige. 

Du utbildade dig till civilingenjör vid Uppsala universitet 
med inriktning IT. Och anställdes vid Accenture när du 
var klar 2000. Är din bakgrund typisk för bolaget?
– Det är många civilekonomer, systemutvecklare och civil
ingenjörer. När jag började var det väldigt homogent, både vad 
gäller utbildningsbakgrund och fritidsintressen bland perso
nalen. Sen har vi gått mot att bli mycket bredare och mer inklu
derande och det är en utveckling jag tycker om. Jag upplever 
att vi blir bättre och bättre på att ta hand om kollegor med olika 
erfarenheter. Jag tror verkligen det är en fördel att personer med 
olika bakgrund jobbar inom företaget och jag är stolt över att vi 
rör oss i den riktningen. Vi har också som uttalat mål att vi ska 
vara 5050 när det gäller kvinnor och män år 2025.  

Många mindre konsultföretag framhåller sin storlek som en tillgång.  
De har kort väg mellan beslut och utförande och kan snabbt ta sig an ett jobb. 
Men det finns ju också fördelar med att vara en stor global organisation.

Anna Englund är Managing Director på Accenture, ett stort konsultbolag inom  
informationsteknik och digitalisering med 450 000 anställda världen över.  
Hon ser helt klart fördelarna med att finnas inom ett globalt nätverk.

ACCENTURE 
Stora nog för helhetsansvar
 
TEXT	&	FOTO:	MAGNUS HAGSTRÖM
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In 1960 Finland had just one global company, KONE. 
Sweden was far ahead of Finland at that point in time. 
Sweden had at least ABB, Volvo, Ericsson and a few 
other global companies. Today there are hundreds of large 
global companies headquartered in Finland and Sweden 
and probably over 200-300 of them are SAP users.  
In total, Finland has today over 4 000 companies that 
can be classified as global companies with operations in 
several countries. The largest of these companies have 

factories, sales offi ces, warehouses, Shared Service Centers 
and many other units around the world in hundreds of 
locations. Part of the work is out sourced to service pro-
viders in countries with a cheaper workforce. 

What kind of challenges does this represent for the orga -
ni zations in terms of working and communicating  
effici ently in different business processes where the SAP  
system plays an important role?

TEXT: CHRISTER MÄKELÄ,	Adsotech

Are we changing the way we work?

THE
W    RLD 

IS CHANGING 

Are we changing the way we work to adapt to the new requirements  or are we still using just email,  invented soon 25 years ago?
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As we learn new things and gain more expe

rience, our appetite also grows and we want to 

work in a better way. 

The need for change
This article is focusing primarily on how strategic data mana
gement solutions and even legacy business applications can 
be built on top of SAP to improve the usability and to extend 
the lifecycle of SAP.

The need comes from the fact that the organizations are 
changing, the way we do business is changing and there is a 
constant need to do more with less resources. Are we changing 
the way we work to adapt to the new requirements or are we 
still using just email, invented soon 25 years ago to send data 
from one unit to another stored in Excel and then finally being 
posted to SAP? From what I can see, yes that’s the way business 
is run in many organisations. Some people even say that SAP 
runs on Excel. I recently attended a User Group meeting for an 
excellent BI product that runs on top of SAP. In almost all ses
sions, the presenters showed examples how data was extracted 
to Excel that was then further processed and sent by email to 
different parties in the organization.

As we learn new things and gain more experience, our ap
petite also grows and we want to work in a better way. If we 
look at organizations that have started to automate e.g. master 
data management processes 10 years ago, they are at this stage 
in a maturity hierarchy much higher than organizations that 
have started maybe a few years ago. It is important to develop 
and enhance processes all the time, otherwise you will lose your 
competitive edge and lose money every year due to inefficient 
work processes.

How should we create new materials or request changes to 
master data in SAP in a global world when people are in dif
ferent units in a country or different countries are participants 
in the work process? How should we post financial transactions 
in a global company in order to get the accurate financial state
ments published on time?

What can be done to minimize the language and formatting 
problems, to speed up communication between different busi
ness units around the world and to improve data quality to 
comply with industry regulations? This article describes how 
workflow processes in SAP can help organizations to improve 
productivity. 

What is a workflow?
According to Wikipedia, a workflow consists 
of an orchestrated and repeatable pattern of  
business activity enabled by the systematic orga
nization of resources into processes that transform 
materials, provide services, or process information. 
It can be depicted as a sequence of operations, declared as 
work of a person or group, an organization of staff, or one 
or more simple or complex mechanisms.

If we think about different SAP related processes, to create 
materials, to process financial transactions or to hire new em
ployees, the work processes can be clearly mapped with the 
theoretical definition in Wikipedia. Within SAP, workflows  
can be implemented with various SAP tools as well as 3rd  
party solutions.

Typical workflows 
The most common processes are related to Material creation, 
extension and financial closing processes. In the material crea
tion process, following steps are executed: Definition of Basic 
Data, Characteristics and BOMS, definition of Sales Data,  
Accounting Data.

The form will flow automatically from one person to the 
next or from one business unit to the next without any email 
communication. If any questions pop up, the user may route 
the form back to a previous participant in the workflow. When 
all data has been provided the data can be subject to review and 
acceptance by a predefined person or business unit before the 
material creation is posted in SAP.

In a workflow solution, many field values defining a mate
rial can be created automatically through rules. If a product 
belonging to a specific product group is being created, then the 
permissible values for certain fields can be automatically po
pulated. Compared to the old way of creating a material where 
all the data has to be defined by a user, only approx 30 % of the 
data needs to be defined by the user. The remaining 70 % can 
be populated automatically with 100 % accuracy.

Are we changing the way we work?
IS CHANGING 
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Another common workflow process is related to financial clo
sing. The ideal solution is a solution where the enduser cannot 
make errors in the data entry processes because rules and in
terdependencies between different data fields can be program
matically controlled. A solution like this could be based on a 
modern webbased workflow where all forms can be tailored 
exactly based on data content in different journal types, local 
country regulations and where extensive controls are built in 
to guarantee maximum data quality. As Controllers are using 
Excel in the preparation of journal entries data, import/export 
functions could be made available to improve enduser produc
tivity as well as uploading of supporting documentation for the 
journal entries. 

SLA reporting and monitoring functions are also important 
functions to enable monitoring the progress of the intensive 
closing work.

The data quality in workflow solutions can be almost 100 %. 
Especially in complex company structures and organizations 
trading with countries outside of EU, where tax rules may be 
extremely complex and where internal intra company trading 
rules need to be followed rigorously, extensive controls can be 
built to avoid human errors.

SAP has made SuccessFactors and Employee Central available.  
The bulk of HR information is recorded and maintained in the 
SAP ERP HR module. But as the functionality is probably not 
enhanced, a 3rd party workflow solutions might be an oppor
tunity to extend the life of the HR module. In HR, the following 
processes are candidates as workflow solutions: Hire, Position 
change, Salary change, Long term leave, Retirement.

Previous examples were just a few examples. There is no limi
tation of work processes that could be implemented. We see 
more and more Supplier, Vendor, Customer and Business  
Partner workflows being developed. The criteria for choosing 
the target application depends e.g. on volume of transactions, 
volume of people involved in the work, geographical spread 
and requirement of governance.

FINANCIAL
processes

HCM 
processes

OTHER 
processes

EMPOWER 
BUSINESS TEAMS 
TO IMPACT MASTER 
DATA AT SCALE

Accelerate business processes

Improve data quality

www.winshuttle.com

T-CODE DESCRIPTION PROCESSING 
TIME SAVED

MM02 Change Material 87%

XK02 Vendor Change 87%

XD02 Customer Change 80%

94%
Customer create

XD01

88%
Create material

MM01

Top 5 SAP master data t-codes processed 
by Winshuttle automation
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Workflow development tools
There are various applications and tools available in the market 
to develop workflows. Some may be tightly integrated with 
SAP and other tools work on top of SAP. One solution is the 

Winshuttle platform that enables organizations to build work
flows within Microsoft SharePoint on top of SAP without tra
ditional programming and without any changes to SAP. The 
technique is based on Winshuttle’s COMPOSER product, 
which is a high level design tool used to define the workflow 
processes and web dialogues and forms in the workflow. The 
use of the Winshuttle COMPOSER product enables SAP deve
lopers as well as skilled business users and SAP key users to 
develop the applications without traditional programming. 
The tool can also be used to develop nonSAP workflows.

Summary
Companies grow by mergers and acquisitions or thorough orga
nic growth. The administrative costs need to be reduced and the 
business needs to grow. The only way to avoid the exponential 
growth of expenses is by doing more with the same resources, 
and even more with less than our current resources. This is the 
ob jective of applying Winshuttle technology and solutions in dif
ferent SAP processes. By applying these techniques with iterative 
continuous improvement, users will standardize and improve their 
business processes in an agile and rapid way and reduce the costs. 

Changing inefficient manual processes with standardised 
processes that can be continuously improved with short cycles 
and without any changes to SAP, allows a real implementation 
of a Lean philosophy in the company. Where you previously had 
cost increases and risks with delays or errors, you will now have 
continuously improved standardised processes. All these impro
ve ments mean an increase of your company’s competitiveness.  

ABOUT WINSHUTTLE  Winshuttle	is	the	fast	and	flexible	approach	
that	allows	companies	to	apply	the	described	tech	niques	so	organi-
zations	can	initially	develop	simple	solutions	and	continuously	im-
prove	their	process,	allowing	them	to	automate	a	wide	range	of	SAP	
processes	and	operations.
ABOUT THE WRITER  Christer	Mäkelä	is	CEO	of	ADSOTECH	Scandi-
navia	Oy,	a	Finnish	corporation	providing	IT	solutions	for	SAP	users	 
in	the	Nordic	and	Baltic	countries.	ADSOTECH	is	Premier	Partner	of	
Winshuttle	in	the	Nordic	countries.

Stockholm: tobias.simolin@corechange.se,	0766-35	19	77		•		Göteborg: erik.glasmastar@corechange.se,	0730-82	56	04

Framgång	är	sällan	en	tillfällighet!
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När Jenny Fagerstedt Boman började som utveck-
lingschef på PostNord för tre år sedan var företaget 
i början av e-handelsboomen. Sedan dess har  
digitaliseringsresan gått fort. 

– Det finns en väldigt stor vilja till förändring i 
organisationen och bland våra anställda, säger hon. 

PostNord Sverige har sitt huvudkontor ett par hundra meter 
från Tomtebodaterminalen i Solna, i en modern tolvvånings
byggnad med glasfasader som fått namnet Arken. Här jobbar 
800 personer av företagets 35 000 anställda. 

De senaste åren har verksamheten gått igenom ett stort skifte. 
Ehandeln har exploderat och PostNord har fått på sin lott att 
dela ut allt fler paket. Samtidigt skickas allt färre brev, hela  
40 procent av brevvolymen har gått över till digital  de senaste 
30 åren. I media har PostNord fått ta emot massiv kritik för  
missade leveranser. 

– Jag tycker att mediebilden är onyanserad. Det är viktigt 
att tänka på att vi har stora utmaningar, hela marknaden har ju 

förändrats och vi befinner oss i en stor omställning. Samtidigt 
anger kontraktet med svenska staten att alla brev ska delas ut 
inom 48 timmar. Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar och 
gör regelbundna mätningar för att verifiera vår kvalitet. Natur
ligtvis är vi inte felfria, men media fokuserar för mycket på 
enstaka brev och vill spinna vidare på en story istället för  
att belysa hela bilden med digitaliseringen, säger Jenny Fager
stedt Boman. 

En stor del i skiftet från fysiskt till digitalt handlar om att hitta 
en bra kombination mellan båda världarna, det vill säga pro
dukter som är både fysiska och digitala. 

– Vi går mer och mer mot digitala produkter, men vi ser 
gärna en funktion av det riktiga och det digitala. Ett exempel 
är tjänsten riktiga vykort, där man kan ta en mobilbild var  
som helst i världen och skicka som vykort inom Sverige. Ett 
annat är vår concept store på Kocksgatan i Stockholm, där vi 
provar ut nya saker för våra kunder. Vi har bland annat en  
3Dskrivare där just nu och ett provrum där man kan prova 
kläder som man beställt online och skicka tillbaka direkt om  
de inte passar. 

PostNord mitt	i	ett	 
digitalt	skifte

TEXT: KARIN JANSON
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PostNord använder SAP för hela sitt finansiella system. 
– Vi tycker att det är en väldigt bra och pålitlig produkt och 

vi har haft den länge, i minst tio år. 
De har precis flyttat in i SAP HANA och planerar också att 

göra affärssystemen mer mobila med hjälp av användargräns
snittet SAP Fiori. 

– Det finns ett stort behov i och med att folk rör sig allt mer. 
Men i arbetet med den mobila plattformen är vi alldeles i  
början, det är en ganska stor utmaning att implementera den, 
säger Jenny Fagerstedt Boman. 

Företaget har också tagit fram en egen ehandelsmodul, Post
Nord Delivery Checkout. Den ska hjälpa till att lösa problemet 
med att kunder inte fullföljer onlineköp, för att de inte för  
står hur leveransen sker. Enligt PostNords egna undersök
ningar avstår en av fyra kunder köp av den anledningen.

– Delivery Checkout, i kombination med vår tjänst Flex
change, gör det tydligt för besökaren vilka alternativ som finns 
att välja bland, om paketet ska skickas hem, till jobbet eller till 
ett ombud och hur snabbt det ska levereras. Det blir mycket 
enklare för kunden, säger Jenny Fagerstedt Boman. 

Hur digitala är då brevbärarna som jobbar ute på fältet i ur  
och skur?

– Begränsat just nu, men det är på väg åt rätt håll. Vi jobbar 
konstant med att utveckla deras digitala miljö och håller på  
att ta fram appar som underlättar arbetet. Funktioner där är till 
exempel adressregistreringen, om det står ett nytt namn på 
postlådan och påskrifter och kvitteringar. Det är på gång,  
men det är också en utbildningsfråga. 

 
Överlag är anställda på PostNord positivt inställda till föränd
ring och utveckling, menar Jenny Fagerstedt Boman. 

– För att vara ett så pass stort bolag är vi snabbrörliga. För
ändringar går ofta att driva igenom fort och det är något man 
måste anamma och ha med sig som DNA. Om vi inte förändras 
kan vi inte fortsätta existera.

Kommer framtidens brevbärare dela ut paket istället för brev?
– Ja, det tror jag. I alla fall i ännu större utsträckning än de  

gör idag.   

I	vår	concept	store	provar	vi	ut	nya	saker	för	våra	kunder.	 
Där	har	vi	bland	annat	en	3D-skrivare	och	provrum	där	man	 
kan	prova	kläder	som	man	beställt.
JENNY FAGERSTEDT BOMAN,	utvecklingschef	PostNord



CLAREMONT
Ett	snabbväxande	bolag	som	vill	förbli	litet

De bästa konsulterna arbetar på små bolag. I alla fall 
enligt Thomas Lindahl, en av Claremonts grundare.  
Därför har företaget en medveten bolagiseringsstra- 
tegi som ska bevara inflytandet och engagemanget.  
Ett särskilt Claremont-bolag anställer dessutom  
enbart nyutexaminerade.

TEXT: ÅSA OHLSSON

”Tillsammans” är ett av Claremonts värdeord.

Claremont sitter mitt i Stockholm på Birger Jarlsgatan 7.
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TROTS DET PAMPIGA TRAPPHUSET på en klassisk fin adress i  
Stockholm är känslan väl inne på management och itbolaget  
Claremont modern, nästan som ett trivsamt café, där det rör  
sig mycket människor. Här på Claremont ligger fokus på att 
vara nära verksamheten. Thomas Lindahl, som var med för tio 
år sedan och grundade Claremont, kom precis som de andra 
grundarna från ett stort konsultbolag. Den bakgrunden och  
den insynen gav dem en intressant insikt.

– Vi hade kommit fram till att de bästa konsulterna arbe
tade på små bolag och det var så vi ville arbeta. De stora bolagen 
drivs ofta i en slags fyrkantiga lådor som personalen hamnar i. 
Men vi ville inte ha en mallad utstakad karriärväg, vi ville utgå 
från individen.

Det var enkelt och självklart i början, men blev en utmaning 
allt eftersom företaget växte. Snart ställde sig grundarna frågan 
hur de skulle kunna fortsätta vara lika platta, smidiga och nära 
den enskilde konsulten som om de var ett litet bolag. 

– Det har lett oss till en medveten och genomtänkt strategi 
som innebär att vi organiserar oss i flera små bolag med 15–25 
anställda i varje bolag, säger Thomas Lindahl som förutom 
partner även är VD för Claremont Business Solutions, ett av  
de 18 dotterbolagen. 

– När nya bolag knoppas av och bildas utgår vi från de be
hov vi ser hos en kund, och det som kan förbättra Claremont. 
Ett exempel är vårt bolag som arbetar med ehandelslösningar.

I BOLAGEN ANSTÄLLS DEN KOMPETENS SOM BEHÖVS, vilket kan 
innebära annan kompetens och utbildning än den som man 
traditionellt ser hos itbolag. Till exempel har Claremont även 
anställt beteendevetare och grafiska designers, för att få använ
darvänligare ehandelslösningar.

Att organisera i mindre bolag har flera fördelar. Varje bolags
VD sitter med i ledningsgruppen, vilket gör att medarbetarna 
alltid har en chef med insyn och mandat. Ett annat är belägg
ningsgraden – i ett mindre bolag vet alla vem alla är. 

– Man känner den enskilde individen, deras drivkraft, per
sonlighet och privatliv. Inte bara CV. Detta gynnar både våra 
kunder och våra medarbetare.

Det är inte de enskilda dotterbolagen som äger kunderna 
och det är inte heller de enskilda dotterbolagen som mark
nadsför sig – det gör Claremont som helhet. 

IDAG HAR CLAREMONT TOTALT 380 ANSTÄLLDA och erbjuder kon
sulttjänster för en digital värld med tjänster inom tre kärnom
råden som de kallar ”Business, Technology & Experience”.  
Det innebär bland annat att de arbetar med företag som vill ut
veckla sin digitala affärsstrategi. Användarvänlighet i lösning
arna är något som betonas starkt. För att nå dit arbetar de med 
flera olika tekniska lösningar och affärssystem, bland annat 
SAP med närmare 80 svensktalande konsulter. 

I DET ÖPPNA KONTORSLANDSKAPET kan konsulterna som är 
inne ta en ledig plats, men de flesta av de anställda är ute hos 
kunder. Det är bara ekonomiavdelningen som har fasta kon
torsplatser, dels för att de behöver ha tillgång till mycket mate
rial, dels för att de behöver en lugnare vrå för att arbeta i fred.  
Att konsolidera resultatet för alla de olika dotterbolagen kräver 
en hel del arbete. 

HUR FÖRETAGET SKA ARBETA NÄR FLER DOTTERBOLAG BILDAS 
är en fråga för framtiden. Med dagens sätt att arbeta, där varje 
dotterbolagschef tillhör ledningsgruppen, kommer lednings
gruppen att bli väldigt stor. Ett sätt att hantera en stor lednings
grupp är att som nu arbeta med olika beredningsgrupper  
eller utskott inom ledningsgruppen och andra engagerade 
medarbetare. 

– För vår och våra kunders framtida utveckling arbetar vi med 
femårsplaner. För att ta fram dessa frågar vi oss ”hur ser världen 
ut om fem år, vad behövs för tjänster då, hur ska vi vara positi
onerade och hur ska vi se ut för att möta våra kunders behov?”.

FÖR TIO ÅR SEDAN SATSADE CLAREMONT enbart på seniora kon
sulter. Den som hade kortast erfarenhet hade arbetat i sju år. 

– På den tiden hade vi varken ekonomiska muskler eller 
struktur för att anställa mer juniora konsulter. Men sedan ett  
år tillbaka har vi det. Därför har vi startat ett särskilt bolag –  
Claremont Accelerate, där vi enbart anställer nyutexaminerade. 

Hit ansöker studenter under våren som snart är färdiga med 
sin utbildning, t ex ekonomer med kandidat eller magister
examen, civilingenjörer, systemvetare eller studerande på in
dustriella ekonomlinjen. Cirka 25 personer erbjuds en tillsvid
areanställning och under ett år följer de ett tvådelat program. 
En del i detta handlar om att lära sig att komma ut i arbetslivet 
som konsult, en slags konsultskola. 

– Den delen innehåller hur vi vill att våra medarbetare ska 
arbeta som konsulter, säger Thomas Lindahl.

Konsulterna ute hos kunderna ska inte bara göra sitt jobb, 
de ska vara engagerade och till exempel lyssna på vad det kan 
finnas för andra behov hos kunderna och fånga upp dessa.  
Därför är det också viktigt att de anställda vet vad de olika  
dotterbolagen kan och gör. 

Den andra delen av programmet handlar mer om tekniska 
kunskaper, som dels beror på vad medarbetaren har för utbild
ning, men också vart personen är på väg inom Claremont. Efter 
ett år erbjuds de tjänster i de operativa dotterbolagen, t ex som 
SAPkonsult.

Alla anställda på Claremont går dessutom igenom ett le
darskapsprogram. Även de som formellt sett inte är ledare. 
Varför? Thomas Lindahl har ett enkelt och tydligt svar:

– Alla är ledare. Om inte annat så ska man leda sig själv.  

Thom
as Lindahl, ansvarig för Clarem

onts ERP-verksam
het; Enterprise Solutions.
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Inför din S/4-resa är det viktigt att verksamheten ser fram emot S/4. Om inte viktiga  
influencers (som det heter nuförtiden) inom verksamheten vill vara med i ett nytt  
ERP-projekt, blir S/4-resan inte bara svår, utan företaget missar även stora potentiella 
värden när inte de bästa engagerar sig positivt i projektet. Dessa influencers måste  
in tidigt och sprida glädje samt förväntansfull stämning inför S/4. Enjoy S/4!
Även om det kan vara svårt att uppnå en liknande känsla av förväntan som på julafton, 
strax innan tomtedags, försök uppnå det närmaste möjliga. Det är väldigt viktigt!

Det skrivs och pratas enormt mycket om hur en S/4-resa ska göras:
- Greenfield, Brownfield
- Vilka applikationer utanför gamla ECC finns nu inom S/4?
- Datamigreringsstrategier, konsultstrategier
- Molnet, molnen, integration

Men det viktigaste är att innan start skapa en önskan hos verksamheten att vilja ha S/4. 
Enjoy S/4!

TEXT: THOMAS THERBORN,  
som ger dig värde med SAPSTAY

HAPPY
ENJOY
S/4!

Dagens SAPkunder med sina itavdelningar, processägare,  
superusers och systemägare med mera, är vana vid SAP ECC, 
och vet att det kommer en S/4 som inte är långt borta. De flesta 
har dessutom startat med planeringar och funderingar. Dess
värre planerar de oftast utifrån ett itperspektiv med ovan 
nämnda aktiviteter om hur migreringen ska ske. Det håller inte! 
Inte om ditt företag ska få en skön S/4resa.

I förra numret nämndes Transformation Navigator, SAP:s inter
aktiva verktyg där du själv kan gå in och se var du står idag, samt 
baserat på affärskrav, planera för din resa till S/4 och de nya 
möj ligheter som S/4 ger, samt att även få ett reellt business case. 
Du som har ett SAPID gör det enkelt själv via www.sap.com/
transformationnavigator. Transformation Navigator är ett bra 
verktyg, men räcker dock inte för att uppnå Enjoy S/4!

Väsentligt är att skapa en positiv bild av S/4, en förväntan av 
möjligheter samt att kunna påverka S/4resan till att bli en rejäl 
värdehöjare! Verksamheten ska vilja vara med i projektet, och 
vilja påverka framtiden baserat på både erfarenheter och vis i
oner. Det viktigaste är att först få med nyckelpersoner inom  
verksamheten. Personer som kan påverka projektet i rätt rikt
ning och få med sig övriga. För även i ett Enjoy S/4projekt 
kommer det mindre bra stunder.

Enjoy S/4! Så om det är svaret, vad är frågan? Dvs, hur kom  
mer vi till Enjoy S/4!? Det finns ingen specifik patentlösning 
från SAP, dock kan SAP hjälpa till med både idéer och ge  
nom förande.

Spela ett spel! Bokstavligen. SAP har ett simuleringsspel, ERP
SIM, baserat på ECC och S/4. Dina nyckelpersoner delas in i 
lag och tävlar som småföretagare mot varandra under enkla 
och roliga förhållanden. I första omgången används ECC, men 
i övriga omgångar används S/4, och den helhet, överblick, 
snabbhet samt användarvänlighet som spelarna ser, samt skill
naden från ECC till S/4, ger absolut Enjoy S/4! 

För de mer tekniskt orienterade kan en variant av "hackaton" 
ordnas. Med SAP Cloud Platform, sensorer och S/4:s öppenhet 
kan de tekniska nyckelpersonerna utveckla små appar och  
både se samt ana det "nya SAP", Enjoy S/4!

SAP har Model Company, ett komplett uppsatt S/4system, 
baserat på olika industrier och med färdiga affärsprocesser som 
kan köras direkt. Model Company kan även tillhandahållas 
som en tjänst från SAP. På enbart ett par veckor kan du få till
gång till Model Company och köra kompletta affärsscenarier. 
Enjoy S/4!

SAP kan även göra en testmigrering av ditt system. Genom att 
kopiera en eller flera processer från ditt ECCsystem till S/4 kan 
du testköra processer du känner igen i en S/4miljö. Enjoy S/4!

Det viktigaste är att snabbt, och väldigt tidigt i S/4projektet få 
med sig nyckelpersonerna. Det kommer att vara avgörande för 
ett lyckat S/4projekt. Alla dåliga referenser till tidigare tunga, 
långa ERPprojekt måste undvikas! Då är en plan för Enjoy S/4! 
väsentligt, för att inte säga nödvändigt.   

SAP PÅ REN SVENSKA

•	Skapa	Enjoy S/4!  
	 En	positiv	knuff	och	förväntan	av	det	kommande	S/4-projektet.
•	Visa	upp	S/4:s	möjligheter	tidigt	för	influencers	och	få	med 
	 dem	på	det	positiva	spåret	agerande	draglok.
•	Använd	både	traditionella	företagsmetoder	för	tidig	för- 
	 ankring,	och	komplettera	med	verktygen	från	SAP,	såsom	 
	 ERP-SIM,	hackaton,	Model	Company	och	testmigreringar.
• Enjoy S/4!
 
 

www.sap.com/transformationnavigator
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Flytta	till	ett	hybridlandskap	där	alla	
system	ligger	i	molnet.	Välj	ej	leveran-
törer	där	ni	sitter	fast	i	en	lösning,	välj	
bara	de	som	ger	full	flexibilitet	och	där	
minimikraven	är	Cloud	Foundry,	Docker	
och	Kubernetes,	så	att	ni	kan	flytta	era	
system	till	vilken	molntjänstleverantör	
som	helst,	t	ex	SAP,	Amazon,	Google	 
eller	i	era	egna	datacenter.	

Era	arkitekter	måste	kunna	välja	
och	integrera	med	vilka	tjänster	och	
verktyg	de	önskar,	som	t	ex	standard	
ALM-verktyg	eller	tjänster	för	test,	och	
de	måste	kunna	använda	standard	
API:er	för	dessa.	Tillgång	till	data	från	
andra	molntjänster	och	datakällor	ge-
nom	restAPI	och	oData	är	ett	grund-
krav.	Till	sist,	integration	med	befintliga	
applikationer	ska	vara	möjligt	för	att	
snabbare	via	webAPI:er	eller	egen		-
bygg	da	interface	skapa	mervärde.

Verktyget	måste	ge	möjlighet	till	konti-
nuerlig	utveckling	av	applikationerna.	
Det	måste	även	gå	snabbt,	inte	bara	för	
att	initialt	skapa	apparna,	utan	även	
det	fortsatta	underhållet	av	dessa	måste	
kunna	gå snabbt.	Det	är	av	stor	vikt	att	
det	är	en	strukturerad	utvecklingsstra-
tegi	för	att	minimera	”lastbilsfaktorn”.

Lastbilsfaktorn?,	det	är	hur	många	
utvecklare	som	kan	bli	överkörda	av	en	
lastbil	tills	ingen	i	teamet	längre	förstår	
hur	apparna	byggts.	När	apparna	är	
färdigbyggda	ska	dessa	kunna	lämnas	
över	till	vem	som	helst.	De	ska	inte	vara	
beroende	av	den	individuelle	utveckla-
rens	hantverksskicklighet	att	skapa	
struk	turen.	En	av	framgångsfaktorerna	
för	skalbarhet	är	just	standardisering	
och minimering av kod. 

Och	till	sist,	låt	er	inte	luras	av	rena	
grafiska	utvecklingsverktyg,	det	ser	bra	
ut	till	en	början,	men	kommer	bara	be-
gränsa	utvecklarens	möjligheter.
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För	att	ligga	i	vinnande	ledet	i	den	digi-
tala	transformationen,	så	måste	ni	 
pusha	verksamheten	till	att	hela	tiden	
förnya	sina	applikationer.	Genom	att	ge	
dem	en	oberoende	plattform	med	mini-
malt	behov	av	handskriven	källkod, 
som	är	fram	tagen	för	att	stödja	agila	
metoder,	kommer	det	att	ge	ert	företag	
de	fördelar	som	behövs.	Gartner	be-
skriver	just	en	sådan	lösning	i	deras	 
senaste	”Magic	Quadrant”,	en	tjänste-
baserad	högproducerande	applikations-
plattform	(HpaPaaS).

HpaPaas	stödjer	en	utveckling	helt	
utan	eller	med	minimalt	handskriven	
kod,	samt	en	grafisk	modellbaserad	 
utvecklingsplattform	som	ger	alla	typer	
av	utvecklare	möjlighet	att	snabbt	ut-
veckla	och	distribuera	t	ex	molnbase-
rade	och	mobila	applikationer.	Ett	fåtal	
plattformar	har	under	senare	år	upp-
nått	detta,	men	en	helt	fristående	platt-
form	med	egen	användaradministra-
tion	och	databas	väntar	vi	fortfarande	
på.	Trenden	är	dock	tydlig	–	enligt	
Gartner	så	kommer	mer	än	50%	av	alla	
applikationer	innan	2020	vara	byggda	
på	denna	typ	av	plattformar.

Men givetvis, att genomföra digital transfor
mation tar både tid och kraft. Säg att du leder 
en medelstor ITavdelning med full support 
från VD, är mitt uppe i en pågående digi
taliseringsprocess och ska flytta hela IT
landskapet till molnet, men när ni ska gå  
från pilot till skarpt läge, från fem appar till 
500, från att bygga appar mot ett system  
till att plötsligt täcka hela systemlandskap, 
hur skalar ni då upp detta?

Då behöver ni en flexibel plattform som 
möjliggör en sådan skalbarhet, baserat på 
min erfarenhet som UX Presalekonsult. Men 
innan ni skaffar den perfekta plattformen för 
detta, ta de 6 koncepten nedan i beaktning. 

1 2 3

Sätt stopp för problemen på IT-sidan, 
vi ger dig 6 framgångskoncept för 
att få fart på apputvecklingen
Förändring är den enda konstanten man har i dagens IT-samhälle, 
och utan möjlighet att ständigt förändra samt optimera applikati-
oner, så kommer man snabbt att halka efter. Hemligheten med att 
hänga med är ett flexibelt verktyg som är anpassat att fungera med 
Design Thinking, agila metoder, interaktiv utveckling, samt också  
att enkelt kunna underhålla applikationer tvärs över hela ert sys-
temlandskap. Med ett sådant får ni en fördel på marknaden.
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Att	bygga	lösningar	baserade	på	t	ex	
IoT	och	kognitiva	tjänster	är	normalt	
komplext,	det	kräver	ofta	olika	tekno-
logier	och	svårfunnen	kompetens.	
HpaPaaS	ger	arkitekterna	ett	enkelt	
verktyg	för	att	leverera	smarta	appar	
med	det	modernaste	gränssnittet.

Med	bildandet	av	”Digital	Core”	
blir	sammankopplandet	av	sensorer,	
information	och	människa	nyckeln.	 
Att	skapa	adaptiva	appar	som	ändrar	
funktion	baserat	på	extern	påverkan,	
samtidigt	som	er	arkitektur	drar	nytta	
av	nya	interaktionssätt	såsom	röststyr-
ning,	interaktiva	glasögon	etc	...	är	en	
utmaning.	Med	rätt	plattform	blir	detta	
enkelt	för	utvecklarna	att	uppnå.	 
Men	med	tusentals	sensorer	utspridda	
i	verksamheten	måste	IoT-lösningen	
bestå	av	lokala	småinstallationer	som	
möjliggör	offline	och	kan	jobba	på	
egen	hand.	Kan	det	vara	en	idé	att	in-
stallera	plattformen	på	Raspberry	Pi?

Vilken	plattform	ni	än	väljer,	så	måste	
användargränssnittet	vara	gemensamt	
för	alla	appar,	det	måste	vara	simpelt	
och	svara	snabbt,	och	det	ska	stödja	
era	grafiska	riktlinjer	samt	innehålla	så	
många	olika	grafiska	komponenter	att	
det	passar	för	alla	era	behov.

Det	måste	även	vara	en	beprövad	
standard.	Fiori	UX	är	en	prisbelönt	
standard	skapad	av	SAP,	det	är	deras	UI	
för	alla	nya	produkter.	OpenUI5	är	en	
publik	version	av	denna.	Ett	stabilt	UI	
är	ett	förkrav.	Era	arkitekter	och	ut-
vecklare	ska	kunna	nyttja	förbyggda	
mallar	och	komponenter,	samt	återan-
vända	appar	från	er	lokala	appbutik.	
Genom	agila	metoder	och	inbyggda	
funktioner	i	gränssnittet	ska	användar-
na	kunna	ge	feedback	direkt	till	utveck-
larna	för	fortsatta	förbättringar	av	 
applikationerna.

Det	spelar	ingen	roll	hur	snygga	appar	
som	levereras	om	inte	användaren	står	
i	centrum,	användarens	ok	är	nyckeln	
till	framgång.	Det	är	därför	det	är	så	
viktigt	att	ha	en	plattform	som	kan	an-
vändas	i	hela	projektcykeln,	från	design	
till	leverans.	För	om	man	väntar	för	
länge	med	att	involvera	användaren	
kan	det	bli	till	ett	fiasko.	Er	plattform	
måste	därför	stödja	Design	Thinking,	
samt	vara	så	pass	lättlärd	och	intuitiv	
att	alla	i	projektteamet	kan	dra	nytta	 
av	den	i	alla	projektfaser.
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Summering 
Det sätt som verksamhet och IT arbetar på måste förändras, 
men fortfarande gäller det att använda den grundkompetens 
som finns och anpassa kompetensen till den digitala framti
den redan idag. Att kunna ge denna möjlighet till era befint
liga ERPsystem kommer att ge dessa ett nytt liv. Mobila tek
nologier vill vara den nya standarden för användarna, oavsett 
om vi pratar C2C, B2C eller B2B. Det är HpaPaaS som kom
mer att möjliggöra dessa behov.

Till sist, skaffa en central men flexibel plattform som inte
grerar alla era system och ger er verksamhet verktyget att  
upp nå samtliga 6 framgångskoncept nedan. Det finns en del 
lös ningar som Gartner menar uppfyller detta; Men dix, Kony 
och OutSystems, men är de kraftfulla och flexi bla nog? 

Neptune Software har en helt fristående plattform Planet 9, 
som möjliggör punkterna nedan och samtidigt har sitt egna 
centrala användarunderhåll, workflowmotor samt databas. 
Planet 9 kan köras på vilken molntjänst som helst eller på  
lokala servrar. De första installationerna bevisar att detta är 
den enda HpaPaaS som ger ett samlat sätt att utveckla, inte
grera samt underhålla professionella applikationer var som 
helst ifrån.  

TEXT: CHRISTOPH GARMS,	Neptune	Software

4 5 6
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ANALYTICS / tidigare	BI

Gruppen	verkar	för	kunskapsutbyte	inom	
analys	och	beslutsstöd.	Hur	får	vi	analytics	
att	bli	en	möjlig	görare	för	ständig	förbättring	
och	affärs	optimering?

Fokusområden:

•	Organisation,	styrning	och	BI-strategi

•	Arkitektur	–	hur	bygger	vi	en	hållbar	 
	 analysmiljö?

•	Data	–	integration	och	modellering

•	Analys	och	uppföljning	–	verktyg, 
	 tekniker	och	affärstillämpningar

Verktyg	som	diskuteras	inom	gruppen	är	 
hela	produktportföljen	för	SAP	Analytics,	 
(t	ex	Embedded	Analytics,	BPC,	Analytics	
Cloud,	BW/4HANA	m	fl).

Fokusgruppsledare: 
Carl-Johan	Nordqvist,	Implema	

BPC / BUSINESS	PLANNING	 
AND	CONSOLIDATION

Gruppen	fokuserar	primärt	på	BPC,	men	 
också	på	övriga	delar	av	EPM-portföljen	och	
processerna	kring	bud	get,	planering	och	 
koncernekonomi	exempelvis:

•	Budget,	Planering	&	Prognos
• Koncernredovisning   
•	Intercompany
•	Disclosures	&	Notes	Management
•	Profitability	&	Cost	Management

Målgrupp: 
Målgruppen	är	personer	som	arbetar	med	
ovanstående	processer	och	produkter	 
både	som	användare,	systemägare	eller 
konsulter.	

Fokusgruppsledare: 
Johanna	Carlsson,	ABB	och
Mikael	Karlsson,	Mikael	Karlsson	Consulting

FINANCE & TREASURY

Fokusgruppen	för	Finance	&	Treasury 
fokuse	rar	på	kunskapsutbyten	med	 
anknytning	till:

•	Redovisning,	bokföring	och	moms	

•	Gruppen	tar	även	upp	frågor	inom	 
	 Controlling	och	Treasury

Gruppen	drivs	av	en	önskan	att	dela	kunska-
per	och	erfarenheter	av	SAP:s	redovisnings-
program	för	att	hjälpa	medlemmarna	att	 
använda	sin	SAP-programvara	för	redovis-
ning	på	bästa	sätt.	Gruppen	arrangerar	de	
populära	FI-dagarna.

Målgrupp:
Ekonomer och andra som verkar inom SAP 
Financial,	Controlling	och	Treasury-området,	
både	som	användare	och	SAP-konsulter.

Fokusgruppsledare: 
Gunilla	Kyhle	Kolsrud,	Martina	Stenvall,	 
Axfood	och	David	Petö,	Accenture

GRC / GOVERNANCE	RISK	 
AND	COMPLIANCE	

Gruppen	fokuserar	på	kunskapsutbyte	inom	
SAP	GRC	–	primärt	på	modulerna	Access	
Con	trol	(AC),	Process	Control	(PC)	och	Risk	
Mana	ge	ment	(RM).	Fokusgruppen	för	GRC	
drivs	av	en	önskan	att	dela	kunskaper	och	er-
farenheter	av	SAP:s	GRC-moduler	för	att	bredda 
kunskapen	och	medvetenheten	om	att	an-
vända	dessa	på	ett	optimalt	sätt	i	sitt	arbete	
med	att	minska	sitt	företags	riskexponering.

Målgrupp:
Målgruppen	är	personer	som	arbetar	med	
frågor	som	Business	Solution	Manager,	risk-	
koordinatorer,	eller	motsvarande	på	företag	
som	redan	har	eller	är	intresserade	av	att	 
implementera	någon	eller	några	av	GRC- 
modulerna	i	SAP.	

Fokusgruppsledare: 
Christa	Schönberg,	GRC	Nordic

HCM / HUMAN	CAPITAL	 
MANAGEMENT

Fokusgruppen	är	ett	nätverk	inom	SAP	HCM	
som	täcker:

•	Traditionella	SAP	HR-frågor	och	erfarenhets-	 
	 utbyte	inom	SAP	HCM

•	Aktiv	uppföljning	av	prioriteringslista	för	 
	 att	gemensamt	utveckla	lösningen	inom 
 SAP HCM

•	Lösningar	som	baseras	på	SAP	Success-		 
	 Factors	produkter

	 Gruppen	arrangerar	de	populära	HR-dagarna.

Fokusgruppsledare: Jimmy	Nyberg,	ABB

ILM /  
INFORMATION	LIFECYCLE	 
MANAGEMENT	OCH	ARKIVERING

Gruppen	fokuserar	på	ILM	och	arkivering	som	
är	viktiga	delar	vid	en	migrering	till	S/4HANA.	
På	fokusgruppsmötena	tar	vi	bl	a	upp:

•	Information	och	nyheter	inom	området	 
	 från	SAP:s	produktansvariga	

•	Presentationer	av	hur	användarföretag	 
	 praktiskt	arbetar	med	ILM	och	arkivering,	 
	 samt	intressanta	projekt	inom	området

Fokusgrupperna är SAPSA:s 
kärna

Det är här du ges möjlighet 
att få ut maximalt av din 
SAPinvestering.  
I fokusgrupperna knyter du 
värdefulla kontakter med 
användarföretag och part
nerbolag, som är aktiva 
inom just ditt specialområde  
i SAPvärlden. 

Samtliga fokusgrupper har  
som målsättning att: 

Anmäl	dig	till	respektive	grupp	 
genom	att	uppdatera	din	pro	fil	 

i	SAPSA:s	elektroniska	nyhetsbrev.	 
Alternativt	maila	till	 
sapsa@sapsa.se.

Skapa	ett	nätverk	för	aktivt	kunskaps-
utbyte	mellan	deltagare	i	fokusgruppen,	
där	”best	practice”,	öppna	frågor	och	
lösningar	på	problem	kan	diskuteras.

Öka	kunskapen	inom	fokusområdet	ge-
nom	presentationer	av	SAP	och	erfarna	
partnerbolag.

Värdera	och	stötta	arbetet	med	att	ta	
fram	förbättringsförslag	(improvement	
requests)	gällande	befintliga	lösningar	
till	SAP	Customer	Connection	(CC).

Informera	och	stötta	kundföretag	som	
är	intresserade	av	Customer	Engage-
ment	Initiative	(CEI),	SAP:s	satsning	på	
kunddelaktighet	i	kommande	utveck-
lingsprojekt.

FOKUS 
grupper
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Fokusgruppen	erbjuder	ett	stort	utrymme	 
för	att	diskutera	aktuella	problem	och	frågor	
där	ett	problem	eller	en	fråga	som	funnits	hos	
någon	i	gruppen	har	lösts	av	någon	annan.
Gruppen	samarbetar	direkt	med	produktan-
svariga	för	ILM	på	SAP.

Fokusgruppsledare: 
Tomas	Hagberg,	CGI

INKÖP / UPPHANDLINGS-	 
OCH	INKÖPSLÖSNINGAR

Denna	fokusgrupp	adresserar	samtliga	lös-
ningar	som	berör	upphandling	och	inköp:

•	SAP	SRM	(Supplier	Relationship	Mgmt)

•	SAP	CLM	(Contract	Lifecycle	Mgmt)

•	Ariba	Source-to-Contract	(Upstream	–	Buyer)

•	Ariba	Procure-to-Pay	(Downstream	–	Buyer)

•	Ariba	Network	(Supplier)

•	Fieldglass	(Contingent	Workforce	Mgmt)

•	Concur	(Business	Travel	&	Expense	Mgmt)

Gruppen fokuserar på:

•	Djupdykningar	i	utvald	funktionalitet	och	 
	 process	som	stöds	av	ovan	lösningar,	exem- 
	 pelvis;	kontraktshantering,	katalogadmini- 
	 stration,	godkännandeflöden,	masterdata	 
	 eller	fakturamatchning

•	Presentationer	och	diskussioner	kring	nya	 
	 releaser,	funktionalitet	och	integrationer	 
 mellan	ovan	lösningar	och	interna	ERP-system

Fokusgruppsledare: 
Alexander	Larsson,	Stretch

INTEGRATION /  
PROCESS	INTEGRATION

Fokusgruppen	för	Integration	nätverkar	i	 
tekniska	frågor	runt	integration,	men	även	i	 
integrationsstruktur	och	nya	tekniker.	Vi	sam-
arbe	tar	inom	SUGEN	direkt	med	SAP	och	med	
många	av	världens	största	användar	grupper.	

Till exempel:

•	Integrationsutveckling	och	krav

•	Integrationsstrategier

•	Uppgradering/migrering

•	Prestanda	och	monitorering

Fokusgruppsledare: 
Pontus	Borgström,	SKF	och	Johan	Estelius,	CGI

LEONARDO / tidigare	IoT

Gruppen	fokuserar	på	området	SAP	Leonardo	
och	hur	SAP	kan	göra	det	möjligt	för	 
dig	att	ta	dina	idéer	till	verkliga	lösningar. 
SAP	Leonardo	omfattar	bl	a:

•	Internt	of	Things	(IoT)

•	Blockchain

• Machine Learning

•	Big	Data

Fokusgruppsledare: 
Ulf	Liljensten,	Biswise

LICENSER

Var	med	och	påverka	SAP	inom	området	
licen	ser!	
					I	denna	grupp	jobbar	vi	med	att	förbättra,	
utveckla	och	påverka	SAP:s	licensmodeller	
och	SAP:s	samarbete	med	sina	kunder. 
					Gruppen	jobbar	lokalt	i	Sverige,	men	 
ger	input	till	det	globala	sam	arbetet	mellan	
SUGEN	och	SAP	i	dessa	frågor. 
					Ni	som	känner	att	ni	vill	bidra	eller	är	 
intresserade	av	arbetet	med	SAP-licenser	är	
varmt	välkomna	att	delta	på	våra	möten!

Fokusgruppsledare: 
Niklas	Sandvik,	Volvo	och	Thomas	Bladh,	2BM

MDM / MASTERDATA  
MANAGEMENT

Gruppen	hanterar	MDM	i	ett	brett	perspektiv.	
I	en	SAP-lösning	är	master	data	ofrånkomligt	
och	en	fungerande	hantering	av	masterdata	
är	en	förutsättning	för	verksamhetsnytta.

Exempel på ämnesområden som hanteras:

•	SAP-tekniska	lösningar	och	strategier

•	Tredjepartsprodukter/lösningar

•	Processer,	styrning	samt	roll-	och	 
	 ansvarsfördelning

•	Organisation

•	Mätning

Fokusgruppen för MDM vänder sig bl a till:  
Master	dataexperter,	informationsarkitekter,	
data	stewards,	infor	mationsägare,	process-
ägare/-ledare.

Fokusgruppsledare:  
Monica	Ekholm,	Perstorp	och	Henrik	Nyberg,	
Winshuttle

PLM / PRODUCT	 
LIFECYCLE	MANAGEMENT

PLM	omfattar	mycket	mer	än	CAD-ritningar,	
R&D	och	projekt.	Allt	som	rör	dokument	från	
perspektivet	”pappersdokument	i	dina	van-
liga	processer”	är	en	del	av	PLM	(till	exempel	
DMS).	Vi	stödjer	varandra	i	planering	och	 
utveckling	av	hur	PLM	kan	introduceras	ytter-
ligare	på	våra	företag.

Fokusgruppsledare:
Christer	Matsson,	Vatten	fall	och
Per	Högberg,	Skye

PM/CS /  
PLANT	MAINTENANCE/ 
CUSTOMER	SERVICES

Fokusgruppen	för	PM/CS	jobbar	med	PM,	
MM	och	CS	samt	har	stora	intressen	i	DMS,	
där	vi	samarbetar	med	PLM-gruppen.	

Fokusgruppsledare: 
Sven	Ferdinandsson,	SQL	Systems,	 
Fredrick	Larsson,	Statkraft,	Anders	Magnusson,	
Stora	Enso	och	Anders	Eriksson,	AGA/Linde

S/4HANA

Fokusgruppen	hanterar	alla	de	olika	pers-
pektiv	som	följer	med	en	övergång	till	SAP:s	
nya	produkt	S/4HANA.	Det	gäller	såväl	platt-
formen	SAP	HANA,	gränssnittet	SAP	Fiori,	nya	
sätt	att	utveckla	och	integrera,	samt	hur	de	
förenklade	applikationerna	och	process	erna	
kan	implementeras. 
					Gruppen	är	ett	komplement	till	fokus-
grupp	erna	för	UX,	BI,	Integration	och	de	olika	
applikationerna.	Fokusgruppen	vill	vara	din	
mentor	på	vägen	mot	S/4HANA.

Fokusgruppsledare: 
Christer	Welander,	Volvo	och	 
Birgit	Nilsson,	itelligence

SOLMAN /  
SOLUTION	MANAGER

Gruppen	omfattar	numera	även	fokusgruppen	
för	Förvaltning.

Gruppen har som mål att:

•	Inspirera	till	ökad	användning	av	Solution	 
	 Manager	genom	att	dela	goda	såväl	som	 
	 dåliga	erfarenheter	

•	Sätta	systemet	SAP	Solution	Manager	i	sitt	 
	 sammanhang	med	IT-avdelningens	organi- 
	 sation,	ansvarsområden,	arbetssätt	och	 
	 samverkan	mellan	beställare,	leverantörer	 
	 och	partners	

•	Erbjuda	ett	forum	för	utbyte	och	utveckling	 
	 av	kompetens	inom	SAP	Solution	Manager	 
	 och	Application	Lifecycle	Management

Fokusgruppsledare:  
Ingo	Pfeiffer,	Innovait
 



På CGI gör vi våra kunder nöjda genom att hjälpa 
dem att lyckas 
CGI	är	en	ledande	global	leverantör	av	tjänster	inom	
IT	och	affärsprocesser	och	Sveriges	största	inom	IT-
tjänster.	Vi	finns	i	40	länder	och	på	ett	30-tal	orter	 
här	i	Sverige.	Vi	tror	på	kombinationen	av	att	vara	en	
stark	lokal	aktör	och	samtidigt	kunna	erbjuda	global	
leveranskapacitet.	Ända	sedan	CGI	grundades,	1976,	
har	företaget	följt	en	disciplinerad	leveransmodell	
som	gjort	oss	branschledande	när	det	gäller	att	leve-
rera	projekt	i	tid	och	enligt	budget.

För	att	lyckas	på	den	internationella	marknaden	måste	
man	hitta	innovativa	sätt	att	skapa	effektiva	affärs-
processer	och	få	ut	mesta	möjliga	nytta	från	medar-
betare,	tillgångar	och	kunder.	Teknik	kan	bidra,	men	
måste	kombineras	med	en	djup	förståelse	för	varje	
verksamhet	och	bransch.

Som	ledande	leverantör	av	SAP-tjänster	lokalt	och	
globalt,	hjälper	vi	framgångsrikt	många	företag	och	
organisationer	med	att	hantera	förändringar	och	nå	
ambitiösa	tillväxtmål.	Det	gör	vi	genom	att	leverera	
SAP-baserade	lösningar	som	hjälper	dig	att	nå	bästa	
möjliga	resultat	och	att	reducera	riskerna	i	varje	steg.

För mer information kontakta
Ingela	Lidén
ingela.liden@cgi.com
070	299	1440

www.cgi.com

PREMIUM 
partners

Flerfaldigt utsedd till Superföretag av Veckans Affärer 
och Gasellföretag av Dagens Industri
Genom	engagemang	och	entreprenörsdriv	utvecklar	
vi	strategier	och	lösningar	som	får	både	individ	och	
företag	att	växa.	Vi	växer	tillsammans!

Claremont	är	en	av	Sveriges	största	lokala	SAP- 
partners	med	en	lång	meritlista	av	framgångsrika	
projekt	och	uppdrag	hos	våra	kunder.

Med	oss	kan	du	prata	om	affärsnytta,	verksamhets-
processer,	omni-channel	och	användarvänlighet.	
Gärna	i	kombination	med	SAP	och	Hybris.	Låt	oss	be-
rätta	om	vilka	värden	vi	har	skapat	tillsammans	med	
våra	kunder	genom	att	bygga	innovativa	lösningar	
baserade	på	SAP.

Besök	även	vår	hemsida	www.claremont.se	för	mer	
information.

Kontakta 
Reza	Hashemi,	070-467	39	98
Thomas	Lindahl,	070-951	77	00
Andreas	Åkerblad,	070-260	99	77

www.claremont.se

Om Accenture
Accenture	är	ett	ledande	globalt	företag	med	verk-
samhet	inom	strategi,	konsulttjänster,	digitalisering,	
IT	och	verksamhetsoptimering.	Genom	branschled-
ande	erfarenhet	och	specialistkunskap	inom	olika	
branscher	och	affärsfunktioner	hjälper	vi	våra	kunder	
att	förbättra	sina	resultat	och	skapa	långsiktigt	håll-
bara	värden.	Vi	jobbar	i	gränslandet	mellan	IT	och	 
affär	och	har	449	000	medarbetare	och	kunder	i	
drygt	120	länder.	Genom	innovation	strävar	vi	efter	
att	göra	världen	till	en	bättre	plats.	Besök	oss	gärna	
på	www.accenture.com.

SAP lokalt och globalt
Accentures	svenska	SAP-verksamhet	kombinerar	en	
stark	lokal	närvaro	med	förmågan	att	mobilisera	världs-
ledande	expertis	inom	hela	SAP:s	produktportfölj.	 
Vi	utnyttjar	våra	innovationscentra	för	SAP	för	att	
kunna	vägleda	dig	som	kund	i	hur	HANA,	Mobility	 
eller	Cloud	används	i	just	din	bransch.	Oavsett	om	vi	
hjälper	dig	att	leverera	projekt	eller	löpande	drift	av	
din	SAP-lösning	utnyttjar	vi	kapaciteten	hos	våra	 
globala	leveranscentra	för	att	ge	dig	rätt	kompetens	
till	en	konkurrenskraftig	kostnad.
 
För mer information kontakta
Anna	Englund
anna.englund@accenture.com
08-451	3000

www.accenture.com

People matter, results count
Capgemini	är	en	av	världens	största	och	mest	fram-
gångsrika	leverantörer	av	konsult-,	teknik-	och	out-
sourcingtjänster.	Med	representation	i	över	40	länder	
och	200	000	anställda,	hjälper	vi	våra	kunder	att	för-
bättra	verksamheten	och	bli	ännu	mer	konkur	rens-
kraftiga.	Vi	erbjuder	ett	brett	utbud	av	integrerade	
tjänster	som	kombinerar	den	senaste	tekniken	med	
djup	branschkunskap.
 
Business transformation, by SAP innovation  
delivered by Capgemini
Med	cirka	17	800	SAP-experter	och	över	40	år	av	sam-
arbete	med	SAP,	är	vi	en	av	branschens	ledande	och	
mest	erfarna	systemintegratörer.	Vår	tjänsteportfölj	
innehåller	lösningar	och	metoder	inom	hela	livscykeln;	
från	förstudier,	strategiarbete	och	licensiering	till	im-
plementering,	förvaltning	och	infrastrukturtjänster.	
Vi	har	många	referenser	och	lösningar	för	att	hjälpa	
våra	kunder	med	deras	S/4	roadmap,	samt	vilket	 
businessvärde	S/4	kan	skapa.	Vi	har	också	tung	ex-
pertis	inom	SAP	Leonardo,	Digital	Manufacturing	etc.
Våra	innovativa	lösningar	har	uppmärksammats	både	
av	SAP	och	våra	kunder	och	den	senaste	i	en	lång	rad	
av	utmärkelser	var	då	vi	i	år	belönades	med	Pinnacle	
Award	i	kategorin	Customer	Choice	Partner.

För mer information kontakta
Anders	Almqvist	 
072	551	5574

www.capgemini.com/sap
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SAP:s största globala partner inom Human Capital 
Management
NGA	Human	Resources	är	en	100	%	HR-fokuserad	
HR-serviceleverantör	med	närmare	10	000	anställda,	
vilka	levererar	HR-tjänster	till	kunder	i	över	100	länder.	

Genom	NGA	Human	Resources	får	närmare	30	miljo-
ner	människor	i	världen	sina	löner	utbetalda.

NGA	Human	Resources	hjälper	kunder	att	transfor-
mera/effektivisera	sina	HR-tjänster,	minska	kostna-
der	eller	genom	outsourcing	överta	kundernas	 
HR-processer	för	att	säkerställa	att	företagen	kan	 
exekvera	sina	affärsprocesser	mer	effektivt.

NGA	Human	Resources	erbjuder	full	konsultsupport	
inom	samtliga	delar	av	SAP	HCM,	Nakisa,	Success- 
Factors	m	fl.	För	kunder	som	önskar	Business-Process-
as-a-Service-lösningar	(BPaaS)	erbjuder	vi	vår	förkon-
figurerade	SAP-lösning	euHReka	–	vilket	täcker	HR	i	
över	100	länder,	förkonfigurerad	lön	i	hela	58	länder,	
33	språk	samt	alla	moduler	inom	Talent	Management.	

För mer information kontakta
Geurt	Lam
geurt.lam@ngahr.com
0707	-	76	98	11

www.ngahr.com

Repona är ett självständigt konsultbolag med 100 % 
fokus på tjänster kring SAP:s produkter
Vi	har	specialiserat	oss	på	SAP	ERP,	S/4HANA,	Net-
Weaver	och	systemförvaltning.	När	vi	startade	Repona	
2006,	ville	vi	skapa	ett	kompetent	SAP-konsultbolag	
med	förankring	i	södra	Sverige	(vårt	säte	är	Lund).	 
Vi	har	alla	lång	erfarenhet	av	SAP	(i	snitt	över	 
sjutton	år),	affärsverksamhet	och	eget	företagande.

Vad kan vi? Som konsulter behärskar vi
•	Ekonomi	och	finans
•	Logistik	 
	 (Vi	kan	hela	Supply	Chain	Managementdelen	av	SAP)
•	S/4HANA
•	Programmering,	HANA	och	NetWeaver
•	Mobila	lösningar,	Fiori,	UX	

Inom systemförvaltning erbjuder vi tjänster som
•	Help-desk	under	kontorstid	 
	 (Bemannad	med	erfarna	SAP-konsulter)
•	Utveckling	i	befintliga	SAP-installationer	 
	 (Application	Management)
•	Utbildning	för	att	förbättra	systemanvändningen

Vi	tar	gärna	ansvar	för	allt	från	mindre	utvecklings-
projekt	till	hela	SAP-installationer.

För mer information kontakta 
Hans	Montelius,	vd
hans.montelius@repona.com 
046-333405

www.repona.se

Avega Group erbjuder seniora SAP-specialister inom 
arkitektur, kravhantering, upphandling, planering, 
projektledning och införande av effektiva och  
flexibla SAP-lösningar som en del av det totala IT-
landskapet. 

Vårt	fokus	är	att	skapa	kundvärde	genom	innovativa	
lösningar	som	ligger	i	framkant	av	SAP:s	utveckling.	
Vi	hjälper	våra	kunder	att	använda	SAP	för	att	både	
effektivisera	sin	verksamhet	och	att	skapa	nya	 
möjligheter	för	differentierande	och	värdeskapande	
processer.	

Tillsammans	med	våra	kunder	skapar	vi	de	förutsätt-
ningar	som	krävs	för	att	IT-strategi	ska	kunna	möta	 
affärsstrategi	genom	att	investeringarna	i	SAP	upp-
fyller	verksamhetens	mål	och	visioner	på	både	kort	
och	lång	sikt.

För mer information kontakta
Anders	Olander
anders.olander@avegagroup.se
Växel:	+46	8	407	65	00
Mobil:	+46	708	722	766
Grev	Turegatan	11A
114	46	Stockholm

www.avegagroup.se

Gavdi, en ledande europeisk HCM-leverantör
Gavdi	erbjuder	specialister	inom	Human	Capital	Mana-
gement	och	tekniska	tjänster	till	företag	som	använder	
eller	vill	använda	SAP	HCM	och/eller	SuccessFactors.	
Med	verksamheter	i	över	15	länder	runt	om	i	Europa,	
hjälper	vi	kunder	i	alla	storlekar	och	branscher	med	
kompletta	tjänster	inom	HR	–	från	lösningsvision,	
strategi,	processoptimering	och	implementering,	till	
stödjande	tjänster	som	förvaltning.	Målsättningen	är	
att	hjälpa	HR-organisationen	att	bidra	med	optimalt	
värde	för	verksamheten.

Fokus är HR-tjänster inom tre specialistområden
•	Rådgivande	och	strategisk	HR
•	Implementationer	av	SAP	HCM	och	SuccessFactors
•	Förvaltning	av	SAP	HCM	och	SuccessFactors

GAVDI:s kännetecken är
•	Preferred	Partner	och	nära	samarbete	med	SAP		 
	 och	SuccessFactors
•	Flertalet	av	våra	konsulter	har	jobbat	på	SAP
•	Fokus	på	HR	både	i	SAP	HCM	och	SuccessFactors
•	Våra	värdeord	som	GUIDAR	oss	i	vårt	dagliga	arbete:	 
	 Visa	engagemang	/	Våga	utmana	/	Hålla	det	enkelt

För mer information kontakta
Fredrik	Öholm,	Försäljningsansvarig
Fredrik.oholm@gavdi.com	/	073	501	41	44
Peter	Raak,	VD
Peter.raak@gavdi.com	/	070	679	43	12

www.gavdi.com

QUALITY 
partners
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Stretch är Skandinaviens mest spännande tjänste-
företag som	gör	skillnad	hos	våra	kunder	genom	att	
alltid	ha	affärsvärde	i	fokus	i	kombination	med	vår	
starka	leveransförmåga.	Ett	av	våra	starkaste	områden	
är	SAP	och	vi	har	valt	att	ta	oss	an	projekten	i	”små	
steg”,	allt	för	att	uppnå	affärsvärde	så	snabbt	som	
möjligt	för	våra	kunder.	Läs	gärna	mer	om	vår	approach	
och	våra	referenscase	på	vår	hemsida	www.stretch.se.	
Vi	driver	SAPSA:s	fokusgrupp	inom	inköp,	samt	har	
egna	nätverk	inom	Solution	Adoption	och	UX.	 
Vi	bidrar	även	i	stor	utsträckning	till	flera	av	SAPSA:s	
andra	nätverk.

Stretch	grundades	2002.	Koncernen	agerar	på	den	
skandinaviska	marknaden	med	bolag	i	Stockholm,	
Malmö,	Göteborg,	Karlstad,	Köpenhamn	och	Oslo.	
Totalt	är	vi	180	medarbetare.

För mer information om Stretch och SAP
Kontakta	oss	via	mail:	hej@stretch.se	eller;
malin.anjou@stretch.se	/	070-549	61	30
david.glans@stretch.se	/	073-673	73	55
stefan.meller@stretch.se	/	070-231	08	80

www.stretch.se

About WMD – Workflow Management and  
Document Consulting
Founded	in	1994	and	managed	by	its	owners,	WMD	
has	established	itself	firmly	as	a	software	developer	
and	provider	of	market-leading	ECM	systems.	WMD	
streamlines	scanning,	document	processing,	and	ar-
chiving	within	and	beyond	SAP.	WMD’s	xSuite	solution	
is	developed	in-house	and	delivers	interfaces	enab-
ling	easy	integration	in	any	environment.	It	covers	
compliant,	workflow-supported	invoicing	and	PO	
processing,	management	of	digital	personnel	files	
and	contracts,	digital	mailroom	processing,	email	 
archiving,	and	other	areas.	WMD	has	expanded	its	
product	portfolio.	Its	classical	on-premises	solutions	
are	now	enhanced	with	services	in	the	cloud.	As	an	
SAP	Silver	and	PE	Build	Partner,	WMD	offers	deep	ex-
pertise	in	workflow	and	archiving.	WMD’s	xSuite	5.1	
is	“SAP	Certified	–	Powered	by	SAP	NetWeaver”.

WMD	has	optimized	operations	at	SMEs	and	Fortune	
500	companies	globally	in	over	950	installations.	
Ongoing,	mutually	rewarding	relationships	with	
customers	continue	to	lead	to	development	of	reli-
able	software	that	addresses	real	needs	in	operations	
from	capture	to	archive.	WMD	delivers	high-quality	
results	across	sectors	with	the	full	package:	analysis,	
consulting,	implementation,	delivery	of	hardware	
and	software	components,	training,	and	support.	 
Based	in	Germany,	WMD	has	subsidiaries	in	Den-
mark,	Benelux,	Singapore,	Slovakia,	and	the	U.S.A.	
and	offices	in	England	and	Spain.	

For more information, please contact 
Martin	Lundsteen	/ +45	70	27	03	09
Barbara	Wirtz	/	+49	(0)4102	88	38	36

www.wmd.de

BASIC 
partners

2BM
Acando
Adsotech
Advectas
Akquinet
Applicon
Aregab 
Biswise 
BlackLine	
Cinqore	
CoreChange 
Deloitte
dormakaba
ENTEA
EPI-USE	Labs
Everteam
eWork
GRC	Nordic
H&D	Wireless
Implema
itelligence
KPMG
Mark	Information
Neptune	Software 
Novarto	Nordic
Panaya	
ProxIT
PWC 
Sapigo	
Security	Weaver 
Skye	
Snow	Software	 
SQL	Systems
SUSE
Tieto
Virtual	Forge
Winshuttle
Zalaris	
Zuite

http://www.sapsa.se/event/hr-dagarna-2018/
http://www.sapsa.se/event/varimpuls-2019/
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VARMT VÄLKOMNA TILL 
HÖSTENS STORA SAP-EVENT 

Vi	bjuder	dig	och	dina	kollegor	på	ett	inspirerande	event	där	ni	får	
tillfälle	att	utbyta	erfarenheter	med	varandra.	Eventet	riktar	sig	till	
dig	som	jobbar	med	SAP	och	är	fyllt	med	spännande	föreläsningar,	
hands-on	sessioner	och	inspirerande	utställare.

På	scen	möter	du	talare	från	användarföretag	som	berättar	om	sina	
SAP-installationer.	Vi	får	även	ta	del	av	SAP	som	kommer	att	tala	 
om	nyheter	och	uppgraderingar,	samt	lyssna	till	föreläsare	från	våra	
partnerbolag.

>	Se	hela	programmet	och	anmäl	dig	på	www.sapsa.se/event/impuls-2018 
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Visste du att ...
...	alla	anställda	på	användar- 

företag	som	är	medlemmar	i	SAPSA	
går	gratis	på	SAPSA	IMPULS	2018?

SAPSA  
IMPULS 
SPONSORER 
2018
PLATINASPONSOR

GULDSPONSORER

 
STOCKHOLM CITY CONFERENCE CENTRE, 5-6 november

IMPULS2018
Anmäl dig på www.sapsa.se

SILVERSPONSORER

Adsotech	
Capgemini	
Claremont	
EPI-USE	Labs	
itelligence	
Panaya
Stretch
Snow	Software	

BRONSSPONSORER

Advectas
Akquinet
BlackLine	
CGI
CoreChange
dormakaba
Implema
Neptune	Software 
Repona
Security	Weaver
Skye
Tieto	
Zuite
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IFG INTEGRATION DAYS 2018
STOCKHOLM • 5-6 NOVEMBER • PÅ SAPSA IMPULS

VAR: Stockholm	City	Conference	Centre,	Barnhusgatan	12-14

The Integration Challenge – SAP and beyond
SAPSA	och	den	internationella	fokusgruppen	för	Integration	bjuder	in	medlemmar	 
från	hela	världen	till	International	Integration	Days	2018.	I	år	kommer	eventet	vara	 
i	samband	med	SAPSA	IMPULS	2018	den	5-6	november	i	Stockholm.

Det	kommer	att	erbjudas	flera	Deep-Dive	sessioner	och	intressanta	presentationer	
inom	området	integration.	Dessutom	har	du	möjlighet	att	nätverka	och	skapa	nya	 
kontakter	med	integrationsexperter	från	hela	världen.

IFG for Integration
International	Focus	Group	(IFG)	for	Integration	är	ett	 
globalt	nätverk	mellan	användarföreningar	från	hela	 
världen.	Där	samarbetar	fokusgruppsledare	mellan	 
länderna	samt	med	SAP	Mentors	och	SAP	Product	 
Management.

Läs mer på:
http://www.sapsa.se/event/ifg-integration-day-2018/

REGISTRERA DIG PÅ
www.sapsa.se/event/impuls-2018

Axplock ur agendan
From then to the Future 
Allison Musick, Tetra Pak
Recap from Gartner Catalyst  
Conference – What is the future  
on integrations? 
Sachin Arora, SKF
Integration with API and Microser-
vices will need a new organization
Pontus Borgström, SKF
Integration Architecture in a  
Hybrid Integration Landscape
Pontus Borgström, SKF

SAP PI at Volvo
Magnus Nilsson and  
Thomas Schierwagen, Volvo
Improve development speed of  
your interfaces
Daniel Graversen, Figaf (SAP Mentor)
How SCP Integration complements 
Achmea’s fast growing integration 
landscape
Adriaan Beukema, Achmea and  
John Bilay, Rojo Consultancy 
(SAP Press Author)
Are middleware platforms needed  
in the future?
Michal Krawczyk, int4 (SAP Mentor)

Hands-on / demos
Using Java Proxies in SAP PRO to  
perform orchestration
John Bilay, Rojo Consultancy  
(SAP Press Author)
SCP Integration – build your own  
integration flow
Udo Paltzer, SAP Lead Product Manager 
SCP Integration Services
SCP Integration – re-use of  
pre-packaged integration content
Udo Paltzer, SAP Lead Product Manager 
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ÅRETS KEYNOTETALARE  

Christina	har	rollen	Lead	Software	Engineer	för	SAP	
S/4HANA	på	Klarna.	Klarna	är	i	slutfasen	av	att	införa	SAP	
S/4	som	gemensamt	ERP-system	för	koncernen.	 
Christina	har	jobbat	med	SAP	i	mer	än	tio	år	både	som	 
konsult	och	anställd	i	ett	flertal	olika	branscher,	länder	och	
roller,	däribland	som	lösningsarkitekt,	applikationskonsult	
och	integrationsspecialist.

																			Christina	kommer	att	tala	om:	 

Smoothy Delux:
Resan mot en systemplattform med  
gemensamma smaker

5 nov kl 10.00

IMPULS 2018 Christina Jern, Klarna  
SENIOR SOFTWARE ENGINEER

Tom	Raftery	är	Futurist	&	Innovation	Evangelist,	Global	VP	
på	SAP,	gästprofessor	och	styrelserådgivare	till	ett	antal	
startupföretag.	Innan	Tom	började	på	SAP	arbetade	han	
som	oberoende	industrianalytiker	med	fokus	på	Internet	 
of	Things	och	Energy	and	CleanTech.	Han	har	en	gedigen	
bakgrund	inom	teknologi	och	sociala	medier.	Tom	har	varit	
med	och	startat	ett	irländskt	mjukvarubolag,	ett	konsult-
bolag	inom	sociala	medier	och	ett	energisnålt	datacenter.	
Tom	lovar	en	fartfylld	föreläsning	långt	från	SAP	standard-
slides!

			Tom	kommer	att	tala	om:	 

The Future of Digital:  
What the next 10 years have in store 

6 nov kl 9.00

IMPULS 2018 Tom Raftery, SAP  
GLOBAL VICE PRESIDENT, FUTURIST &  
INNOVATION EVANGELIST 
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Follow	AstraZeneca’s Journey	to	Harmonization	
with	Mobile	Asset	Management
Hanna	Wallin	och	James	McNicol,	Astra	

Tetra Paks resa	från	SRM	till	Ariba	P2O
Pia	Kupka	Persson,	Tetra	Pak	

Sandvik-siter	till	en	global	PLM-lösning	 
supportade	av	SAP	ECTR
Joakim	Jonasson	och	Rickard	Nordgren,	 
Sandvik	Coromant	

An	Audit	perspective	on	User	Access	Review	 
at	Electrolux
Thomas	Hjelm	och	Peter	Throckmorton,	Electrolux	

SAP	ALM	at	Volvo powered	by	Solution	 
Manager	7.2
Christer	Lidholm	och	Sonu	Krishna,	Volvo	

BAE Systems	live	på	SAP	S/4HANA	–	 
utmaningar	och	möjligheter
Pernilla	Mårtensson,	BAE	Systems	och	Åsa	Klerestam, 
Acando

ABB:s erfarenhet	av	att	implementera	 
nuvarande	BPC-lösning	i	flera	länder
Johanna	Carlsson,	ABB

AXPLOCK UR 
PROGRAMMET

Modernisering	av	fabriksgolvet	hos	SKF med  
en	specialutvecklad	app	för	iOS	
Johan	Tömmervik,	CIO	SKF	

Document	Center	för	SAP	DMS	på	Siemens
Lejla	Rajkovic	Karlsson,	Siemens	och	Per	Högberg,	Skye

Fiori	UX-app	ger	butikspersonalen	på	 
CityGross	mer	tid	för	kunderna
Kenny	Paavola,	Bergendahls	Food	och	 
Christer	Ingemarsson,	Stretch

Scania, SKF och Tetra Pak:  
Lyckat	IT-projekt,	men	misslyckat	affärsprojekt?
Åsa	Dubois,	Scania,	Gunilla	Nilsson,	SKF	och	 
Pia	Kupka	Persson,	Tetra	Pak

SKF:	Hur	svårt	kan	det	vara	att	implementera	 
ett	nytt	affärssystem	i	en	verksamhet?
Gunilla	Nilsson	och	Mikael	Björk,	SKF
Chris	Olofsson	Graudums,	Stretch
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Data	Volume	Management	 
@H&M Group
Björn-Henrik	Zink	och	Thomas	Ghebremedhin,	H&M

SAP	Application	Management	på	SCA –	 
en förändringsresa
Stig	Ekström,	SCA

IFR16:	Implementing	SAP-RE-FX	for	lease	
accounting	at	Telia Company
Fredrik	Warne,	Telia	Company	och	Tuomo	Repoi,	 
Accenture

Altia:	Developing	new	digital	capabilities	
using	AI	and	the	SAP	Customer	Experience	
platform	(fd	Hybris)
Jussi	Hyvärinen,	Altia		

Ericssons	resa	mot	en	interaktiv	och	 
anpassad	inköpsprocess	av	tjänster	i	 
SAP	Fieldglass
Madeleine	Sjöberg,	Ericsson	och	Ulf	Widén	Gewers,	
CoreChange

Mobil	underhållslösning	på	 
Vattenfall Wind
Johan	Kronman	och	Jimmy	Wahlfors,	Vattenfall			

Hur	skapar	Volvo	interaktivt	utbildningsmaterial	 
för	sina	återförsäljare	runt	om	i	världen
Leif	Rehnberg,	Volvo

Volvo Cars´ Journey	from	Legacy	ERP	Landscape	 
to	SAP	S/4HANA	–	Mobilization
Anna	Andersson,	Volvo	Cars

UPM's	journey	to	Fiori	and	SAP	Cloud	
Timo	Parantainen,	UPM

SAP	ByDesign	på	Dunis	dotterbolag
Sven-Gunnar	Linderson,	Duni	och	Marie	Berg,	itelligence

Polaris	på	Siemens	–	 
ett	nytt	sätt	att	tänka	service
Lejla	Rajkovic	Karlsson,	Siemens	och	Per	Högberg,	Skye

Klarna’s	journey	towards	“New	School”	 
Analytics	with	SAP
Simon	Cohen	och	Joshua	Grisham,	Klarna



ALEXIS	FOURNIER,	SAP
SAP	Center	of	Excellence,	SAP	Leonardo,	specializing	in	AI,	ML	&	Big	Data

Machine Learning in ERP –  
will your Brand Survive?
Developments	such	as	Artificial	Intelligence,	Machine	Learning,	
Intelligent	Speakers	and	Intelligent	Things	are	no	longer	just	good	
ideas	taken	up	by	a	few	early	adopters,	these	are	technologies	
that	are	shaping	the	way	we	conduct	our	everyday	lives.	

Intelligent	appliances,	voice	driven	interfaces	and	ubiquitous	
sensors	are	all	commonplace,	and	we	are	now	seeing	these	tech-
nologies	go	beyond	the	consumer	and	into	the	core	of	organiza-
tion’s	ERP	systems.	

Here	they	have	the	potential	to	change	business	processes	
and	change	working	practices.

This talk will discuss the question: Is	this	technology	destined	to	
deliver	substantial	value,	and	if	so	how	will	that	change	the	way	
we	work?	For	example,	if	we	get	to	the	“no	human	touch	order”,	
and	we	are	nearly	there,	who	will	win	and	who	will	lose?	 

DR	UWE	GRIGOLEIT,	SAP	
Senior	Vice	President	and	General	Manager	SAP	S/4HANA

The “How” and the “Why” of 
SAP S/4HANA
There	are	no	two	companies	operating	in	the	
same	geographies,	with	the	same	products,	
the	same	manufacturing	structure,	the	same	
supply	chain	and	with	the	same	customers.	
This	means	there	are	no	two	ERP	systems	the	
same	in	size	or	complexity.	Embarking	on	a	
journey	to	a	new	ERP	system,	a	new	way	of	
working	with	new	technologies,	raises	ques-
tions	such	as	WHY	should	we	move,	HOW	do	
we	move	and	WHAT	is	the	value	of	any	move?

To	make	the	move	to	the	Digital	Core	and	the	
Intelligent	Enterprise,	Dr	Uwe	Grigoleit	Senior	
Vice	President	and	General	Manager	of	SAP	
S/4HANA	will	start	the	conversation	on	 
what	questions	need	to	be	answered	before	
any	organization	can	take	the	journey	to	
S/4HANA.

UWE BIO 
Dr	Uwe	Grigoleit	is	globally	responsible	for	
end-to-end	Go	to	Market	and	Solution	Mana-
gement	of	SAP	S/4HANA.	In	conjunction	with	
the	development	organization,	he	works	on	
the	future	strategy	and	roadmap	of	S/4HANA.	
He	is	also	a	solution	evangelist	with	customers,	
press,	and	analysts.

Expert	speakers	from	the	SAP	Centre	of	Excel-
lence	will	discuss	the	vision,	the	challenges	
and	the	value	of	an	Intelligent	Enterprise.		

SAP Intelligent  
Enterprise
Finding a Map to the Future
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Keynotetalare
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OSCAR	TROMPE,	SAP
Innovation	Services	Sales	Lead	EMEA	North	at	SAP

Agility, we know the theory,  
where is the How?
How	do	we	build	the	next	generation	of	ERP	applications?	

Applications	and	solutions	that	can	meet	the	demands	of	the	
modern	consumer,	the	challenges	of	a	technology	rich	supply	chain	
and	the	business	process	change	required	to	be	a	true	innovator.	

All	sounds	very	good,	but	where	do	we	start	and	what	is	the	
value?

 This talk will ask the question, so	we	know	what	we	need	to	 
do	and	we	know	why	we	need	to	do	it,	but	where	and	how	do	 
we	start?	

 

SHANTANU	GOSWAMI,	SAP
Digital	Reimagination	Leader	Center	of	Excellence	at	SAP

Draining the Information Swamp
Back	in	the	day,	many	organizations	started	to	create	an	ideal	 
information	lake	to	serve	the	business	purpose	of	the	time.	 
Unfortunately,	times	changed,	and	that	“one	simple	lake”	soon	
became	multiple	lakes,	all	of	which	needed	to	be	managed	 
independently.	

With	the	proliferation	of	information	lakes	came	considera-
tions	of	data	pollution,	security	and	privacy.	The	simple	lake	 
became	an	unmanageable	mess.	This	is	what	we	call	the	infor-
mation	swamp,	an	unmanageable	architecture	of	lakes	that	are	
overly	complex	and	costly.

With	the	growth	of	information	and	data	from	devices	such	
as	Ubiquitous	Sensors,	Intelligent	Things	and	Intelligent	Appliances,	
we	now	need	an	information	management	strategy	that	meets	
the	demands	of	this	decade	and	beyond,	not	the	past.

This talk will address the	challenge	of	making	sense	of	–	and	
simplifying	the	management	of	–	the	data	we	have.	How	do	we	
make	data	the	“new	oil”	and	stop	it	from	passing	through	our	
fingers	without	extracting	its	value	for	our	business	goals? 

STÉPHANE	JOUAUX,	SAP
VP	Sales	EMEA	North	SAP	Cloud	Platform

Can ERP stop being a Pyramid and 
start being a Tent?
In	order	to	build	an	agile	digital	business	the	old	ways	of	doing	
things	just	won’t	work.	Monolithic	applications	that	are	customi-
sed	to	meet	yesterday’s	business	models	are	no	longer	relevant,	
the	world	has	changed.	

	Implementing	business	solutions	that	are	generic	won’t	work	
as	every	company	is	different	to	the	other,	companies	do	not	all	
work	in	the	same	way.

This talk will discuss: How	do	we	meet	the	agile	demands	of	a	
fast	and	changing	world?	If	we	are	still	building	our	business	app-
lication	pyramid,	do	we	need	to	start	building	tents	instead?
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JONATHAN	FREELAND,	SAP
Analytics	&	Insight	EMEA	Center	of	Excellence	at	SAP

Intelligent Analytics, Business and 
Personal Outcomes
In	the	world	of	the	Digital	Business,	analytics	has	now	become	 
as	ubiquitous	as	content.	We	review	multiple	levels	of	data	and	
information	in	order	to	make	meaningful	and	insightful	decisions	
in	real-time	and	at	the	point	of	need.	

We	can	take	that	information	and	apply	it	to	a	host	of	diffe-
rent	business	challenges	all	of	which	should	lead	to	better	busi-
ness	outcomes.	However	when	we	peel	away	the	covers,	is	this	
mass	of	data	actually	trusted	and	is	in	a	form	we	can	easily	digest?

This talk will discuss the question: Are	we	at	a	stage	where	we	
see	our	information	without	noticing	the	technology,	and	how	
will	this	impact	and	improve	our	business	outcomes? 
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