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SAPSA
SAPSA är en oberoende och icke vinstdrivande förening som sedan år 1990
främjar kunskaps- och erfarenhetsutbyte
mellan våra medlemmar genom nätverkande. SAPSA är också med och påverkar
utvecklingen av SAP:s produkter och
tjänster i samarbete med andra globala
användarföreningar inom SAP User Group
Executive Network (SUGEN).
SAPSA:s STYRELSE
Mikael Bretzner, ordförande (ABB)
Per Fohlin, vice ordförande (SCA)
Per Högberg, sekreterare (EY 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)
VILL DITT FÖRETAG BLI MEDLEM?
Kontakta SAPSA:s kansli:
sapsa@sapsa.se
073 44 41 728
När företag betalar medlemsavgift
räknas alla anställda som medlemmar.
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BILD HENRIK JANSSON

När världen gungar
under fötterna
Mycket ändrar sig snabbt, och vi förändrar våra

Det finns många SAP-experter runt om i världen

processer för att möta våra omvärldsbehov.

som bara väntar på att träffa oss. De kommer

I allt förändringsarbete är det viktigt att
väga olika alternativ och höra andras åsikter.
För SAPSA är detta grunden – vi är ett nätverk

gärna direkt till oss, i våra digitala möten, för att
prata om möjligheter och utmaningar.
Nu får vi, detta jubileumsår då vi fyller 30,

som skapats för att dela erfarenheter med

manifestera hur vi skapar nytta och värde varje

varandra.

dag i vår vandring in i framtiden. Gå inte ensam

Då de flesta möten idag är digitala ökar
behovet av att prata och fundera med varandra

på denna spännande vandring, gå tillsammans
med dina SAPSA-vänner!

i nätverket. Vårt syfte är att diskutera de möjligheter och utmaningar som rör SAP.
Eftersom SAP i de flesta sammanhang
berör kärnan i vår verksamhet, så behöver vi
fundera tillsammans om vad vi gör i nästa steg.
Det är svårare än någonsin att avgöra hur vi
ska navigera framåt, men genom möjligheternas förening – SAPSA – så kan vi ta tillvara på
nätverkskraften för att reflektera och planera
för morgondagen.
SAPSA ökar den digitala verksamheten
ytterligare med att samla våra medlemmar runt
demonstrationer och workshops, fokusgruppsmöten och dragningar av experter. Genom vår
nya hemsida finns viktig information tillgänglig
och länkar in till viktiga delar av SAP:s utbud.
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SAPSA 30 år
Nu blir vi medelålders!
Idag är SAPSA det självklara valet för de flesta SAP-användarna i
Sverige. Nu fyller vi trettio, och kan blicka tillbaka på tre händelserika
decennier då vi delat erfarenheter och kunnande med varandra.
En bra utgångspunkt inför framtiden!

1994

1972

Olympiska vinterspelen
hålls i Sapporo i Japan.
Fem ingenjörer lämnar
IBM för att starta det
nya företaget SAP
med säte i Walldorf i
Västtyskland. Året efter
släpps deras första
produkt, som så småningom får namnet R/1.

1990

Nelson Mandela släpps
efter 27 år i fängelse.
SAP är relativt nytt i
Sverige. Representanter
för företagen SJ, Coop
och SEB, som alla använder R/2, går samman
och startar föreningen
SAPSA.
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Fotbollsherrarna tar brons i VM i USA.
Intresset för SAPSA blir allt större
bland användarföretagen och den
första årskonferensen genomförs.

1999

Stockholm Pride arrangeras för
första gången. SAP:s svenska vd,
Jim Hagemann Snabe, talar på
årskonferensen. Han gör karriär
på SAP och blir sedemera vd för
den globala koncernen.

1998

Stockholm
utses till Europas
kulturhuvudstad.
Medlemstidningen
SAPSANytt ger ut
sitt premiärnummer som skickas
ut till de 55 medlemsföretagen.

2004

Facebook grundas.
SAPSA arrangerar
konferensen HRdagarna i Stockholm
för första gången.

2001

Två plan flyger in i
World Trade Center i
New York. Antalet
SAPSA-medlemmar
och aktiviteter ökar,
och nu satsar man
också på event i
Göteborg och Malmö.

2009

2019

Riksdagen beslutar att Sverige ska
avskaffa den allmänna värnplikten.
SUGEN, med SAPSA i spetsen,
lanserar Enterprise Support, vilket
innebär att SAP går med på en
kostnadstrappa istället för plötsliga
avgiftshöjningar. Detta medför stora
besparingar för medlemsföretagen.

Greta Thunberg utses till
Årets person av Times
Magazine. På VårIMPULS
i Göteborg testas ett nytt
grepp med korta TED-talkinspirerade föreläsningar.
Det blir succé. SAPSA:s
årliga budget ligger nu på
11 miljoner kronor.

2006

Den finska gruppen
Lordi vinner Eurovision Song Contest.
SAPSA anställer sin
första egna personal
som ansvarar för
föreningens administration, event, tidning
och nyhetsbrev.

2007

Steve Jobs presenterar
första iPhonen. På SAPSA:s
initiativ grundas SUGEN
tillsammans med användarföreningar från USA, Nederländerna och Tyskland.

2011

Årets julklapp blir en
färdigpackad matkasse.
SAPSA tar initiativ till
påverkansprogrammet
som lanseras inom
SUGEN. Alla användarföretag bjuds in att
diskutera morgondagens
affärsprocesser med
varandra och med
SAP:s ledning.

2015

Drygt 1,3 miljoner flyktingar
söker asyl i Europa.
S/4HANA lanseras, och
SAPSA kommer hädanefter
sträva efter att göra det nya
systemet mer komplett.

2020

Ett hittills okänt virus får fäste
i den kinesiska staden Wuhan.
VårIMPULS i Malmö ställs in på
grund av coronapandemin.

2008

Barack Obama
vinner presidentvalet i USA.
Årets IMPULS
lockar över
550 deltagare.
Antalet medlemsföretag är nu 110.

2013

Aviciis låt Wake me up säljer guld och
platina i 25 länder. Det nya gränssnittet
SAP Fiori är till en början licensbundet.
På SAPSA:s initiativ lyckas SUGEN
övertyga SAP att avskaffa licensen.

SAPSANYTT 2020

7

Margareta Liljegren, Director IT Architecture på Tetra Pak:

Det är stort och det
är spännande!
Tetra Pak har, liksom många andra företag, insett att deras SAP ERP
system snart når fram till vägs ände. Det är komplext och behöver
förnyas. Som Director IT Architecture har Margareta Liljegren följt
utvecklingen och tagit sig an uppgiften att driva på moderniseringen.
Var vill vi vara? Och hur ska vi nå dit? Dessa

Under några år tog Margareta paus från Tetra

frågor var utgångspunkten när förpacknings-

Pak och arbetade som konsult på andra företag.

jätten Tetra Pak påbörjade sin resa mot en

När hon återvände, denna gång i rollen som

modernare systemarkitektur. En av dem som

IT-arkitekt, kunde hon konstatera att man byggt

står vid rodret är Margareta Liljegren.

vidare, anpassat och kompletterat systemet

– Det är stort och det är spännande. När man
implementerar ett nytt system är det viktigt att
tänka övergripande, och fundera över vilken
affärsmodell vi vill ha i framtiden.
Detta är inte första gången hon är inblandad

efterhand, utifrån de behov som uppstått längs
vägen.
– Det har visserligen tjänat sitt syfte att
utveckla verksamheten. Men det kom till en
punkt då vi insåg att alla egna anpassningar

i företagets förändringsarbete. Margareta

hade gjort systemet mer komplext och det

började som systemanalytiker på Tetra Pak

skulle bli svårt att koppla på nya plattformar

redan 1991 och några år senare började

och utnyttja ny teknik, som exempelvis innehöll

företaget använda SAP.

mobila lösningar.

– Fram till dess hade vi försökt bygga upp

Detta ställdes på sin spets för fem år sedan,

ett eget integrerat system som skulle täcka in

då S/4HANA såg dagens ljus. Margareta och

Tetra Paks affärsprocesser, men vi insåg att

kollegorna förstod att Tetra Paks dåvarande

vi behövde en mer global och allomfattande

system snart skulle nå vägs ände.

lösning. I samma veva började det dyka upp

– Vi var tvungna att tänka om, slå in på

intressanta mjukvaruaktörer på marknaden.

andra vägar för att hitta fram till ett modernare

Det blev en långdragen uppstartssträcka

och mer flexibelt system.

med flera omtag.

TEXT KERSTIN WEMAN THORNELL
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BILD JENS C HILNER

–SAP har betytt otroligt mycket
för Tetra Pak. Dels har det gett
oss ett integrerat system, och
dels har det bidragit till ökad
transparens och harmonisering
av processer och masterdata.

Framtiden kräver ett modernt användargränssnitt med ny intelligent
teknik och flexibla mobila löningar, konstaterar Margareta Liljegren
på Tetra Pak.

Det var dock varken enkelt eller självklart. För

Under våren har de gått in i nästa fas, som

ett multinationellt företag som Tetra Pak är det

innebär mer konkreta förberedelser. Man

ett mycket stort och kostsamt steg att moderni-

undersöker vilka delar som behöver förändras

sera ett system som idag används av de flesta

för att modernisera systemet och så småning-

medarbetare. Hon konstaterar att många av

om kunna rulla ut S/4HANA.

de företag som redan tagit sig an S/4HANA
antingen har påbörjat sin SAP-resa senare, med

uppgift att se till att de olika lösningarna och

mindre egna anpassningar, eller varit färska

plattformarna samspelar i den allomfattande

startups som snabbt kunnat starta upp med

arkitekturen.

S/4HANA som en molnlösning.
– När vi började vår SAP-resa för över 20 år

– Mitt jobb påminner lite om stadsarkitektens: Det räcker det inte med att bara

sedan sattes systemet upp efter de behov och

att underhålla ytan och att måla väggarna.

affärsmodeller som då var aktuella. Idag ställs

Man måste se till att rörledningar, elektricitet

helt andra krav där kunder ställs mer i fokus.

och avlopp fungerar och samspelar.

Detta, menar hon, kräver ett system som
är både flexibelt och enkelt att jobba med, och

Är det roligt?
– Oh ja. Och det blir intressant när business

som ger den insyn och information som behövs

och IT samarbetar och utmanar varandra.

för att snabbt fatta rätt beslut.

Tillsammans har vi kommit en bit på väg, men

– Om vi skulle ta med oss de processer och
den DNA vi byggt upp under åren skulle vi snart
stöta på en mängd hinder för att uppnå dagens
och framtidens krav.
Den konkreta omstarten påbörjade i höstas,
då de satte igång arbetet med Strategic Enterprise Architecture. I ett första skede tittar man
på helheten för att utröna vad som behöver
göras för att nå de mer långsiktiga målen.
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vi har en lång resa framför oss.

Byggt för att utvecklas
Hur kan du navigera under konstant disruption och
med en osäker framtid? Kinetic Enterprise™ är det
intelligenta företaget, byggt för ständig utveckling.
Deloitte kan visa dig vägen dit och hur SAP®-lösningar
kan hjälpa dig att nå dina målsättningar.
Läs mer på deloitte.se/SAP
@DeloitteSAP
Deloitte har verksamhet inom bland annat IT, strategi, M&A, revision och skatt. Med över 23 000 engagerade
och erfarna SAP-konsulter, varav mer än 6 000 i EMEA området, är vi ledande på SAP S/4HANA globalt.
Deloittes SAP-verksamhet är en global firmaprioritet och växer sedan flera år kraftigt.

SUGEN omsluter hela världen
Sedan 2007 har arbetet i SUGEN fokuserat på

Genom den senaste ändringen i SAP:s ledning,

samarbete och påverkan. Under de senaste åren

har SAP:s CEO direktkontakt med SUGEN.

har mycket handlat om utveckling av licenser

Christian Klein har arbetat nära oss under flera

och funktioner i S/4HANA. De stora utmaning-

år och har därför en nära relation med oss i

arna är alla de integrationer som behövs av

SUGEN. Att på detta vis tillsammans med

såväl nya som äldre delar av SAP. Genom

SAP:s ledning jobba konkret för att det ska

OnPrem och Cloud i många hybridlösningar

bli så bra som möjligt, är viktigt för framtiden.

är behoven stora.
Arbetet med att hjälpa SAP att prioritera på

Huvudfrågorna under det närmaste halvåret
bedömer vi just nu är:

ett sätt som passar oss medlemmar har bara

• S/4HANA-migrering från ECC

blivit viktigare och mer omfattande genom åren.

• S/4HANA-funktionerna

Många gånger har vi lyft fram vikten av att
genom SUGEN påverka hur framtidens SAP ska

• Integrationer
• Licenser och underhållsavgifter

utvecklas, och detta behov ökar hela tiden.
Fokusgruppen för licenser har gett mycket

Har du frågor och idéer om detta, tveka inte

viktig input för det som sker just nu runt fram-

att återkomma till SAPSA eller genom din

tidens licenser, och det är roligt att se hur

fokusgrupp.

åsikter som genom åren kommit från SAPSA:s
medlemmar nu blir verklighet – även om det

Per Högberg, Thomas Schierwagen

går lite långsamt ibland.

och Roger Svensson

Samarbetet över hela världen innebär också

Era representanter i SUGEN

att frågor som rör lokalisering är viktiga att lyfta
för att stödja företagen som finns i det land där
vi själva rullar ut, och behöver flera funktioner.

TEXT PER HÖGBERG
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Ett väletablerat
företag med fokus
på digital innovation
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Med mer än 135 års erfarenhet är Perstorp Group världsledande på
innovativa lösningar till många typer av industrier och branscher.
De är specialister inom organisk kemi, processteknologi och applikationsutveckling. Perstorps lösningar kan därför användas i många olika
typer av produkter som används i vardagen – både hemma, på arbetet
och på fritiden.
Perstorp Group har sitt huvudkontor i Sverige,

Perstorp sökte en 100% SAP-certifierad och

men de är etablerade i mer än 26 länder världen

enhetlig lösning som kunde skapa översikt, och

över. Fakturahanteringen skulle vara optimal

via arbetsflöden säkerställa en bättre struktur

både för den svenska avdelningen, men också

för godkännande och frisläppande i fakturahan-

för avdelningar på andra marknader. I samband

teringen. Man önskade en stabil lösning som

med det, uppstod ett behov av att se över och

potentiellt kunde driftsättas globalt inom före-

omvärdera deras tidigare lösning.

taget och därmed framtidssäkra verksamheten.

Behov av en stabil och
SAP-certifierad lösning

Minimera fel och optimera processer

Processerna för finansiell dokumenthantering

fakturahantering visade sig inte vara anpassad

utgör viktiga kärnprocesser som är centrala för

till Perstorps arbetsprocesser.

Den tidigare lösningen som användes för

det dagliga arbetet. De representerar på så vis

Lina Löfberg, AP och AR-chef på Perstorp,

företagets ”ryggrad” och om dessa inte hanteras

säger: ”Det var svårt att matcha fakturor med

på rätt sätt kan det få ödesdigra konsekvenser

inköpsordrar. Risken med den situationen är att

för bolagets drift såväl som för ekonomin. Det

det uppstår många fel som dels måste hanteras

finns stora potentiella effektiviseringsmöjlig-

manuellt och dels resulterar i att det uppstår en

heter i dessa processer, både vad gäller tid och

ekonomisk differens, som i efterhand blir svår

arbetskraft, men också när det kommer till att

att lösa.”

minimera fel.

Perstorp hanterar många fakturor under

Perstorps tidigare lösning beskrivs som

ett år. Det genererar en hög arbetsbelastning

en “patchwork-lösning”, som inte fungerade

när man ska identifiera och lösa fel som upp-

optimalt. Avdelningen Accounts Payable hade

står. Man ville därför hitta en bättre lösning,

en lista med upp till 60 olika förslag på ändringar

där fler processer kunde optimeras bland annat

som behövde göras bara för att komma till en

genom arbetsflöden i SAP. På så vis kunde

situation som var ”okej”.

felen minimeras och fler resurser frigöras.

T E X T L O U I S E L E I S E M E I PA U S T I A N

BILD PERSTORP
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Från en begränsad lösning
till stabil integration

Kim Lindborg, global ERP-chef på Perstorp,

En av styrkorna med lösningen från xSuite

har fungerat mer som en sparringpartner än

Nordic är att den är utformad för att stödja ett

som en leverantör.”

företags affärsprocesser.
Lina Löfberg, AP och AR-chef på Perstorp,

säger: “xSuite har hela tiden varit ärliga och de

Det goda samarbetet med Perstorps
dokumenthantering i Accounts Payable samt

säger: ”Vi är säkrare. Lösningens interna kontroll

automatiseringen av deras processer har legat

är bättre idag. Framför allt skyddas vi alla och

till grund för ytterligare processanalyser via pro-

vi har också fått arkiveringssystemet i xSuite

cess mining. Här har man tillsammans tittat på

Archive.”

order-to-cash processen för att skapa en över-

Perstorp får nu ta del av en mer stabil och

blick över och identifiera vilken förbättrings-

säker lösning där felen har minimerats avsevärt.

potential det finns, för att kunna effektivisera

Dessutom har de fått en mer tidsbesparande

försäljningsprocessen.

integration, som har bidragit till att effektivisera
processerna. Avdelningen som tidigare krävde

Framtidssäkrade processer

åtta persone för att hantera fakturor, består

Ett av Perstorps krav var att applikationen skulle

idag endast av fyra medarbetare. Account

vara välintegrerad med SAP. Bland annat för att

Payable har därmed frigjort resurser som kan

Perstorp som global koncern vill kunna växa

utföra andra viktiga arbetsuppgifter.

och använda samma lösning globalt istället för

Vi är sparringpartners

en ny faktureringsplattform per land.
Med hjälp av xSuite Nordic har Perstorp fått

xSuite Nordic och Perstorp började samarbetet

en stabilare plattform, överblick över processerna

2016 och under 2018 gjordes ytterligare en

och felen har minimeras. Flera processer har

uppdatering som gick smidigt och Perstorp

automatiserats och effektiviserats, vilket har

har nu en grundläggande inblick i hur systemet

förbättrat KPI:erna för matchning mellan

fungerar.

inköpsordrar och fakturor.

Lina Löfberg, AP och AR-chef på Perstorp:

”Vi är säkrare. Lösningens interna kontroll är bättre idag. Framför allt
skyddas vi alla och vi har också fått arkiveringssystemet i xSuite Archive.”
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We grow together.
We win together.

Join our team
of SAP experts.

Get Your SAP S/4HANA
Migration into High Gear with
a Sound Security Strategy
Seize the opportunity to take your SAP S/4HANA migration to a new level with a
cleanly designed, holistically planned security and compliance strategy. After all,
having structured plans from the start will reduce the workload in the long term.
That’s why you should ultimately see this challenge as an opportunity as well:
to improve the security of your SAP systems, streamline your role concepts, and
enable use of the new system with all its benefits.
18
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T E X T TA N J A D I E T Z

BILD SAST SOLUTIONS

“Barely more than a quarter of all companies

This will conserve your internal resources and

take security and compliance matters into

help to ensure that your day-to-day business

account during their migration to SAP S/4HANA,”

can continue uninterrupted, both during and

explains security expert Bodo Kahl, Managing

after the move to SAP S/4HANA. What’s more,

Director at SAST SOLUTIONS. “That’s irrespons-

with the right software, like the SAST Suite,

ible and not at all expedient, because a failure

you’ll benefit from automated workflows for

to address the security aspects can result in

the consistent protection of your SAP systems

significant economic harm.” The sooner you

after the migration, as well.

start with an end-to-end strategy, the better
your SAP S/4HANA systems will be protected

3. Cut costs

against internal and external threats.

The switch to a new system is an expensive

Include IT Security in Your Migration
Planning and Reap Threefold Benefits

undertaking by itself. But if you put off handling
the subjects of security and compliance until
after a migration, the costs will rise even more.

During the changeover to SAP S/4HANA, it is

In this case, you’ll not only have to secure the

crucial to incorporate a robust, consistent foun-

new platform itself, but also clean up the

dation of security in your migration strategy.

obsolete relics migrated unnecessarily from the

This will help you avoid the typical pitfalls

legacy system – to say nothing of the economic

during the platform changeover, as such as well

damage that your company could face if mig-

as delays in transferring your SAP authoriza-

rated vulnerabilities resulted in data theft.

tions, enabling you to reap threefold benefits:

Take action now

1. Save time

Start your planning and the involvement of a

You only have to design the program once,

security partner immediately, before time gets

in full. This enables you to shorten migration

tight. We expect an absolute deluge of projects

times in total and lets you start using your SAP

starting in 2022, with high demand for the

S/4HANA systems reliably much sooner – with

specialized service providers.

all the benefits of the new system: response

With the right migration strategy and early

times, real-time data processing, and simplifi-

consideration of the topics of SAP security

cation of the user interface.

and compliance, you and your company will be
optimally equipped to handle whatever comes

2. Conserve internal resources

your way.

Consider the migration as an end-to-end project
from the start and get the right consultants
on board at the right time – and don’t neglect
the subject of SAP security and compliance.

SAPSANYTT 2020
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Dags att uppgradera
till Commerce Cloud?
Hur man planerar för ett lyckat resultat
Mycket har hänt sedan SAP 2013 förvärvade Hybris, den ledande
e- handelsplattformen inom enterprise-segmentet. Release-strategi
och roadmap förändrades markant genom introduktionen av C/4HANA,
SAP:s svit av affärsapplikationer inom Customer Experience. För Hybris
innebar den nya strategin en flytt till molnet och skapandet av den
första av fem grundpelare inom C/4HANA- plattformen: Commerce,
Marketing, Sales, Service och Customer Data Cloud.
T E X T J E S P E R L U N D Q V I S T, I V AY L O I V A N O V
I L L U S T R AT I O N M AYA M A R I N O V A
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SAP förbinder sig naturligtvis till fortsatt
support för existerande kunder som kör Hybris
Commerce on-premise, men med SAP:s molnorienterade långsiktiga strategi i åtanke står
många företag med lokalt installerade e-handelssystem inför ett vägval om de ska uppgradera
till SAP Commerce Cloud, när och varför.
Baserat på strategi och aktuell roadmap för
C/4HANA tillsammans med våra egna erfarenheter från kundprojekt vill vi dela med oss av
följande tips och rekommendationer.

Varför uppgradera till
SAP Commerce Cloud
Få del av de senaste innovationerna
• Nya funktioner som SmartEdit erbjuder
förbättrad Experience Management.
• Backoffice Product Content Management
optimerar interna underhållsprocesser.
• Kör Headless Commerce med hjälp av
Spartacus Storefront och Commerce OCC
API layer.
• Utnyttja de senaste förpaketerade
integrationshjälpmedlen för att integrera med
övriga C/4HANA-applikationer.
Minskad total ägandekostnad
• Uppgradera till en supporterad version av er
e-handelsplattform om er version inte längre
finns på listan över de versioner som supporteras av SAP. Beroende på hur stabilt ert
system är, och på vad som finns i er roadmap
för fortsatt utveckling, kan det vara kostsamt
att vara utlämnad till att helt på egen hand
hantera företagets implementation.
• Minskad investeringskostnad. Inget behov
av ett eget datacenter. Hosting och infrastruktur ingår.
• Få en större flexibilitet att kunna skala upp

Vad ska man tänka på när man
uppgraderar till SAP Commerce Cloud
Uppgradera till minst den lägsta
supporterade versionen
Generellt rekommenderas att uppgradera till
den senast släppta versionen som har varit ute
i några månader och hunnit få åtminstone några
patchar. Tänk på att anpassa kundunik kod som
använder ändrade/utfasade funktioner, bestäm
om ni vill aktivera och implementera nya funktioner från den uppdaterade versionen och
utför nödvändig automatiserad och manuell
regressionstestning av uppgraderad kod.
Migrera lösningen för att kunna köras
i en molnbaserad infrastruktur
Det finns ett antal överväganden när det gäller
designtid, byggtid och körtid som är viktiga i
denna process. Anpassa till exempel all databasberoende kod till att fungera tillsammans
med MS Azure SQL-databas.
Skapa en plan för datamigrering
Gör en noggrann utvärdering av data- och
mediefiler i befintliga system som måste migreras till molnet, innan ni beslutar om en slutlig
plan och en genomförandestrategi.
En viktig framgångsfaktor i denna process
är att anlita en implementationspartner med
erfarenhet från tidigare uppgraderings- och
migreringsprojekt av SAP Commerce Cloud.
Partner-teamet ska dels fungera som en pålitlig
rådgivare som ni samarbetar med för att skapa
och genomföra leveransplaner på hög nivå,
dels vara er tekniska expert som löser viktiga
tekniska detaljer som ofta dyker upp under
projektets gång.

eller ned systemet beroende på användning
av applikationen.
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2019 slog vi rekord!
Drygt 800 besökare och över 100 presentationer, varav
hälften från våra användarföretag, på IMPULS i Stockholm.
I år ser vi fram emot en IMPULS-vecka online.

VårIMPULS 2021
träffas vi på Clarion
Hotel Post i Göteborg.
Åhhh vad vi längtar tills
vi kan ses IRL igen.

SAPSA GOE
Vårt populära event S/4HANA Logistic Day,
där SAP:s Product Management visar nyheterna
inom den senaste versionen av S/4HANA, har
vi genomfört på Volvo i Göteborg i flera år.
2020 kör vi online!

Forskning gjord på Princeton University visar att
studenter som antecknar för hand på papper svarar
bättre på frågorna på proven än de som antecknar
på datorer. Så vart du än går, glöm inte att bära med
dig en penna.
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Ni har väl inte missat att kika in på
vår nya hemsida? Full med nyheter,
event och webinarier.
sapsa.se

Människan dricker i snitt årligen

1000 liter vatten

ES ONLINE
Sitter du ofta framför datorn i webbmöte?
Gör jobbet roligare med nya hörlurar ;)

Inspiration, information och spa.
Förra året samlades över 60 personer på Yasuragi
konferens & spa, men i år ses vi online. Ta del av de senaste
trenderna inom HR och de nya legala kraven på HR-dagarna.
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Dynamisk skift- och
bemanningsplanering
stärker ditt företag
För de flesta företag är medarbetarna den viktigaste, och mest kostsamma,
resursen. Därför är det viktigt att optimera personalplaneringen så att det
alltid är sammanhang mellan arbetsuppgifterna som ska utföras och tillgängliga resurser. Annars kan det bli väldigt dyrt!
TEXT HENRIK TROLLE

B I L D M A R K I N F O R M AT I O N

Det kan vara en komplex och tidskrävande upp-

Genom standardintegration mellan systemen

gift att se till att rätt medarbetare är på plats

kan man uppnå en helt optimerad affärslösning

när de behövs. Det finns ofta många element

– både på bredden och djupet.

att beakta vid planeringen. Får man allt på plats

När man väl har lyckats sy ihop det hela,

kan man maximera produktiviteten och hålla

ja det är då resultatet kommer. Nedan är några

kostnaderna inom ramarna för budget. Över-

scenarier.

bemanning eller onödigt övertidsarbete kan få
kostnaderna att skena…
Det krävs realtidsdata för att skapa en

Workforce Management-lösningen bör därför ses som en förstärkning av SAP-lösningen.
Företag kan därigenom snabbt anpassa

optimal plan. Många företag kan därför ha stor

bemanningen i allmänhet, samt i förhållande till

nytta av att komplettera sin SAP-suite med en

frånvaro och ändringar till produktionsplanen

avancerad Workforce Management-lösning

för optimalt utnyttjande av resurserna – utan

som ProMark, med stöd för tid-, frånvaro- och

kundspecifik programmering.

jobbregistrering samt personalplanering.

Vanlig bemanningsplanering baserad
på medarbetarnas arbetstider

Ändringar i efterfrågan som
påverkar behovet av arbetskraft

Många företag har ett relativt statiskt behov av

Andra företag har ett mer varierande behov av

personalplanering där det främst handlar om

arbetskraft – och kanske också vissa kvalifika-

att se till att de anställda uppfyller sina normala

tioner – under dagen, veckan eller månaden.

timmar utan att bryta mot arbetstidsregler.

De specifika behoven som ska täckas baseras

Centrala och lokala avtal kan läggas in i Workforce

på produktionsplanen från SAP ERP. Genom

Management-systemet. Baserat på masterdata

integration mellan Workforce Management-

från SAP SuccessFactors kan företag nu enkelt

lösningen och modulen PP, PM och CS får

skapa arbetsscheman – och samtidigt säker-

företaget data i realtid för den operativa skift-

ställa att regler, övertid, tillägg och OB hanteras

planeringen – också om det blir behov av att

korrekt.

skala upp eller ner.

Hantering av plötsligt
uppkommen frånvaro

Låt de anställda ta del
av planeringen

Ibland blir de anställda sjuka. Genom omedel-

Med självservice och appar kan företaget

bar registrering av frånvaron i Workforce

effektivisera planeringen ytterligare. Dels

Management-lösningen får planeraren snabb

genom att låta de anställda ange önskemål

information om förändringen och kan lätt

om t.ex. arbetstid och semester vilket kan

omplanera om den sjukskrivna ska ersättas av

avspeglas i planeringen. Och dels genom att

en kollega för att upprätthålla driften.

ge åtkomst till att byta och sälja arbetspass
och se lediga arbetspass som kan bokas.
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E-handel minus ’E’
E-handel är idag så vanligt att det är det nya

användandet, för allt, precis ALLT, bygger på att

normala i den digitala transformationen.

du har solida masterdata.

Handel är både med och utan ’e’ en del av vårt

Stöd för handel, med och utan ’e’, har funnits

vardagliga köpmönster.

länge inom SAP:s portfölj, och ständigt varit

• Företag utan hemsida finns inte, och kan du

beroende av korrekta och integrerade master-

inte beställa online blir inget sålt.
• Pandemin under våren 2020 har medfört att

data. Även i SAP:s senaste molnlösning för
handel, Commerce Cloud, är grunden fortsatt

e-handel ökat generellt och särskilt i ålders-

orubbad - integration och masterdata måste till

guppen 65-79 år. Forskare tror att ökningen

för verklig affärsnytta.

kommer att bestå till största delen.

Sedan starten har SAP predikat om att

Även det omvända gäller, dvs att en fysisk butik

masterdata är grunden för integrerade system

stödjer e-handel.

med korrekta data. SAP har lösningar för inte-

• En nedstängning av en fysisk modebutik ger

gration och masterdata, även till/från icke-SAP

9,5% mindre webbtrafik i samma område,

system. Se på Master Data Governance, Data

enligt forskarna.

Quality Management, Information Steward,

Kort sagt knaprar e-handeln in på den fysiska
handelns försprång och de behöver varandra!

Vad betyder då detta
på ren SAP-svenska?

Data Services mm.

Men vad är då klon med (e-)handel?
Klon är integration och masterdata. Masterdata
och integration! Oavsett om du bedriver handel

Integration är nyckeln! I vår omvärld är mängden

och/eller e-handel, eller om vi skrotar vokalen

data så stor att det knappt finns tal som kan

’e’ genom att den digitala transformationen är

beskriva den. Relevanta data ska fångas upp

total, kommer du inte undan masterdata!

och integration kräver inte bara att system X
kopplas ihop med system Y, det krävs även
att de förstår varandra, dvs både talar samma
språk och har samma förståelse för språket.
Detta är på SAP-svenska liktydigt med god
hantering av masterdata!
Vid handel är det för användarna väsentligt

På ren svenska
• Den digitala transformationen kräver smart och rätt hantering av data

med funktioner som sökningar, omdömen,

• God masterdata-hantering är strategiskt och ger konkurrensfördelar

lagersaldo, leveranstid, erbjudande, garantier,

• SAP har bra lösningar för integration och masterdata, inte enbart för

returer, support med mera, och allt detta bygger
på en stabil grund av masterdata. Det spelar

SAP-data
• Den digitala världen omfattar även den fysiska och data från båda

ingen roll att det finns intelligenta chat-bots,

världar måste kombineras i en framgångsrik affär

att sökning kan ske genom ett foto eller att

• Det är dags att skrota ’e-’ och enbart tala om handel

andra avancerade AI-teknologier kan underlätta
TEXT THOMAS THERBORN
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SAPSA:s

FOKUSGRUPPER
Har du idéer kring jobbet som du vill testa? Kanske hitta nya infallsvinklar
och utvecklas i yrkesrollen? Eller helt enkelt bara spara tid och pengar?
I våra fokusgrupper står dörren öppen till allt detta.

Analytics

Business Planning
and Consolidation
(BPC)

Enterprise Asset
Management
(EAM)

Finance &
Treasury
(FI)

Governance, Risk
and Compliance
(GRC)

Human Capital
Management
(HCM)

Information
Lifecycle
Management
(ILM)

Inköp

Integration

Licenser

Product Lifecycle
Management
(PLM)

S/4HANA

Solution Manager
(SolMan)

Vill du vara med i en fokusgrupp?
Kontakta oss på sapsa@sapsa.se. Läs mer om våra fokusgrupper på vår hemsida, sapsa.se
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”Hedrande att få
vara den sammanbindande länken”
För Magnus Hedman var det självklart att tacka ja när han fick
erbjudandet att bli fokusgruppsledare. Det är hedrande att få vara
den sammanbindande länken som, tillsammans med de andra fokusgruppsledarna, håller ihop gänget, säger han.
Till vardags är Magnus Hedman utvecklings-

Numera utförs inventeringar av förråden med

ingenjör på Stora Enso, med säte i halländska

några enkla knapptryck, där personalen skjuter

Hyltebruk. Sedan ett år är han också fokusgrupps-

av streckkoden genom mobilen.

ledare för EAM (Enterprise Asset Management)

– Hela hanteringen har blivit betydligt

tillsammans med Sven Ferdinandsson på SQL

smidigare. Det är jätteskillnad för användarna,

Systems och Anders N Eriksson på Linde.

när de kan skippa flera steg med dokument-

Magnus ser stora möjligheter för deltagarna
att, genom fokusgruppen, förkovra sig inom sina
intresseområden. De har bland annat ordnat

listor och datorknappande. Nu är det bara att
sätta igång.
Man har också infört SAP:s arbetsorder-

gemensamma föreläsningar om materialhante-

system, där schemaläggning och arbetsrappor-

ring och om uppdateringarna i den senaste SAP-

tering sker på mobilen. Medarbetaren går in på

releasen. Men de uppmuntrar också deltagarna

”Mina jobb”, får upp sin jobblista med arbets-

att komma med egna förslag på teman.

uppgifter och kan sedan avrapportera direkt i

– Detta är ju tänkt som ett fruktbart erfarenhetsutbyte. Vi snappar upp och lånar idéer av
varandra.

appen när de är utförda.
– Det sparar enormt mycket tid och administration. Det stämmer verkligen överens med

Den senaste tiden har Magnus och kollegorna

grundtanken: det ska vara lätt att göra rätt.

på Stora Enso arbetat med att implementera
mobilitet genom Fiori-appar.

TEXT KERSTIN WEMAN THORNELL

BILD HENRIK JANSSON
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PREMIUM
PARTNERS
Accenture är ett ledande globalt företag med

Capgemini är en av världens största och

verksamhet inom strategi, konsulttjänster,

mest framgångsrika leverantörer av konsult-,

digitalisering, IT och verksamhetsoptimering.

teknik- och outsourcingtjänster. Med cirka

Accentures svenska SAP-verksamhet kombi-

17 800 SAP-experter och över 40 år av

nerar en stark lokal närvaro med förmågan att

samarbete med SAP, är vi en av branschens

mobilisera världsledande expertis inom hela

ledande och mest erfarna systemintegratörer.

SAP:s produktportfölj.

capgemini.com

accenture.com
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Med 40 års erfarenhet av att skapa och driva

Deloitte har verksamhet inom bland annat IT,

samhällsbärande och affärskritiska lösningar

strategi, M&A, revision och skatt. Med över

är CGI den självklara partnern på den digitala

23 000 engagerade och erfarna SAP-konsulter,

resan. Som ledande leverantör av SAP-tjänster

varav mer än 6000 i EMEA området, är vi

hjälper vi framgångsrikt företag och organisa-

ledande på SAP S/4HANA globalt. Deloittes

tioner att påbörja och realisera en förflyttning

SAP-verksamhet är en global firmaprioritet

mot SAP:s vision om det intelligenta företaget.

och växer sedan flera år kraftigt.

cgi.se

deloitte.com
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60+

Vi är Sveriges största SAP-nätverk med över 60 partners som
är med i det självklara navet och hjälper oss att utveckla SAP.

xSuite Nordic utvecklar programvara som

YASH Technologies är en ledande partner för

hanterar alla kritiska företagsdokument- och

affärssystem, konsultverksamhet, applikations-

arbetsflöden, i första hand för SAP. Vi tillhanda-

tjänster och outsourcing med en omfattande

håller konsulttjänster och agerar som kundens

portfölj av tjänster och lösningar som inte bara

pålitlig rådgivare och förändringsagent. Vi

löser dagens IT-utmaningar utan även hanterar

implementerar även och möjliggör total trans-

morgondagens affärsprioriteringar.

parens i SAP dokument- och arbetsflöden.

yash.com

xsuite.com/dk

Zington är en av Sveriges största lokala SAPpartner som sedan 15 år tillbaka erbjuder
konsulttjänster för en digital värld inom tre kärnområden; Business, Technology & Experience.
Genom engagemang och entreprenörsdriv
utvecklar vi strategier och lösningar som får
både individ och företag att växa.
zingtongroup.com

SAPSANYTT 2020

31

QUALITY PARTNERS
Avega Group erbjuder

Vi hjälper företag digitalisera

Gavdi erbjuder specialister

seniora SAP-specialister

säljkanaler och kundupp-

inom Human Experience

inom arkitektur, kravhante-

levelse med e-handel, CRM,

Management (HXM) till

ring, upphandling, planering,

marketing automation, kund-

företag som använder eller

projektledning och införande

service och analys. Vi arbetar

vill använda SAP HCM,

av effektiva och flexibla SAP

med hela SAP C/4HANA-

Kronos, Workforce Time,

lösningar som en del av det

portföljen kombinerat med

SuccessFactors och/eller

totala IT-landskapet.

djup kunskap inom ERP.

Concur.

avegagroup.se

bilot.group

gavdi.com

Utöver expertkunskaper i SAP,

Stretch har en unik

Westernacher erbjuder

har våra konsulter gedigen

kompetens på SAP:s moln-

konsulttjänster både inom

affärskompetens och kan

baserade lösningar som

SAP och global handel samt

snabbt sätta sig in i och

SAP Business by Design,

hjälper såväl medelstora

bidra till innovationer som

SAP Cloud for Analytics, SAP

som stora företag att sträva

gör verklig skillnad för dig

Cloud Platform, Ariba mm.

efter lönsamhet genom

som kund.

stretch.se

innovation och hållbar till-

repona.se

växt för en verksamhet i
högsta klass.
westernacher-consulting.com
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BASIC PARTNERS

SOL SYSTEMS
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Moving into the SAP
full cloud experience
At CGI we feel the trend is clear. Customers are asking for the full
cloud experience! And the movement has just started. At this moment
we are experiencing a shift in how we work, how we meet and how we
need to access the digital workplace in order to keep business running.
Even if the large part of the workforce is distributed working from other
places than the office.
The move into the cloud is the enabler in becoming the digital and
intelligent enterprise that meets the need of always accessing the latest
innovation, the most current data and real time analytics.
Combining cloud-based solutions and services using standard APIs,
and enabling a business to run integrated, seamless and smooth, is what
we believe is a true full cloud experience.
CGI has implemented the first Nordic SAP S/4HANA Cloud
Professional Service enriched by Success Factors and Concur
together with full integration with external services from CGI.
Contact us for a more detailed description of the
full cloud experience.

cgi.se

INTE
MEDLEM
ÄNNU?

PROVA-PÅ-MEDLEM
SAPSA erbjuder nya användarföretag att prova på ett medlemskap för
1 000 kronor (ex moms) under 2020. Alla medlemskap är på företagsnivå.
Ett bra tillfälle att utvärdera nätverkandet inom SAPSA!
Kontakta oss på sapsa@sapsa.se.
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