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Målsättning

Berätta om metoder och verktyg för att skapa och förvalta Master 
Data. Som case Winshuttle produktfamiljen

Kundcase Meneta A/S och Orion Pharma

Visa att tidsinbesparingarna kan var mycket mer än 50 %
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Agenda
Master Data - hur hanteras Master Data

Winshuttle Excel baserade lösningar

Case Meneta A/S

Winshuttle – Workflow lösningar

Case Orion Pharma – diskussion med Oscar Winberg

Winshuttle och ADSOTECH

Q&A
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Data

Process

Affärsprocesserna och
Master Data är
beroende av varandra

• Introducera nya produkter
• Skapa nya kunder
• Skapa nya leverantör
• Prisändringar

och mycket mera…



adsotech

Process

Master Data skapas och
förvaltas också centralt

Data
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Master Data behandlas med olika metoder och
verktyg beroende på

- typ av data
- komplexitet
- volymer
- kvalitetskrav
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HIGH

Complexity

Volume 
[or] need

LOW

LOW HIGH

Master Data behandlas med olika metoder

SPECIALSITUATIONER
MIGRERINGAR

MANUELLT

RPA
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The Winshuttle automation platform

Desktop Automation
Exchange data with SAP quickly 

and easily using Excel
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Replace multiple SAP screens with Excel 
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Replace multiple SAP screens with Excel 
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Replace multiple SAP transactions with Excel 
and multiple Winshuttle scripts 

Karsten Salin
Meneta A/S 
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The Winshuttle automation platform

Desktop Automation
Exchange data with SAP quickly 

and easily using Excel

Form & Workflow 
Automate and accelerate SAP 

business processes with 
integrated forms and workflows

Excel Workflow
Automate and accelerate SAP 

business processes through Excel 
file management workflows

Process Automation

adsotech
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Utveckla Web 
workflow 
applikationer
med funktioner:
• Dynamiska dialoger

• Gedigna kontroller

• Integration med SAP och andra
externa system

• Automatik för generering av data 
på basen av affärsregler

• Excel import

• Allt vad som behövs i en workflow

• 100 % kvalitet av data
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Utveckla Web 
workflow 
applikationer
för utvecklare:

• Kraftfullt design verktyg

• Utveckling utan programmering

• Enkelt att använda för icke IT-
exporter

• Förkortade utvecklingstider
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Intervju med Oscar Winberg
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Utmaningar med de gamla
materialhanterings processerna

Tidskrävande

Allt för många personer involverade i processen

Stor risk för datafel
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3 Processer utvecklades 2017

Fas 1 Skapande av slutliga Produkter producerade och sålda av 
Orion

Fas 2 Process för avslutande av material i SAP

Fas 3: Skapande av inköpta material och halvfabrikat
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Process: Skapa nya material - resultat

Medarbetarna har ett web gränssnitt där det tydligt framgår vad
de skall bidra med i processen

Med automatisk populering mycket av datat sparar anändarna tid
och eliminerar även fel

Genomloppstiden för processen förkortades från 8 veckor till 2 
veckor

Antal personer i processen reducerades från 200 till 30 

Produkterna fås ut snabbt på marknaden

Medarbetarna har ett web gränssnitt där det tydligt framgår
vad de skall bidra med i processen

Med automatisk populering mycket av datat sparar
användarna tid och eliminerar även fel

Genomloppstiden för processen förkortades från 8 veckor till 
2 veckor

Antal personer i processen reducerades från 200 till 30 

Produkterna fås ut snabbt på marknaden

Resultat
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Process: Skapa nya material – läs mera

Artikel publicerad is SAPSA Nytt April 2018. 

Artikeln startar på sidan 12 

https://sapsa.se/wp-content/uploads/2020/04/sapsanytt-
20181compressed-2.pdf

https://sapsa.se/wp-content/uploads/2020/04/sapsanytt-20181compressed-2.pdf
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Customer comment:

I feel like anything we need to 
automate in SAP, Winshuttle would 
be easier and faster (than the tool 
we chose).
Head of RPA/Automation team – Global Technology Provider
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Winshuttle software

A business focused, process
automation and data 
management platform, built 
around deep integration 
with SAP. 

General-purpose RPA: 

IT focused tools that 
connect multiple systems 
of record and automate 
manual processes. Sort of a 
“Jack of all trades”

Understanding the differences
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WINSHUTTLE Automating SAP processes since 2003

countries

7425k+ 
business users

2,300+ 
companies
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2000

2006

Över 100 SAP kunder in  Norden 
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SAP produkter till vårt sortiment

Winshuttle partner

Mission

Öka produktivitet, förbättra säkerhet och
reducera kostnader för SAP användare in 
Norden och Baltikum
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1985

2000

2006

Today over  100 SAP customers in the Nordics 

Adsotech established

SAP products introduced

Winshuttle added our portfolio

Mission

Improve productivity, increase security and 
reduce cost within Enterprises in the Nordic 
and Baltic Countries
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FRÅGOR
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Ytterligare information

christer.makela@adsotech.com

Tack för visat intresse

mailto:christer.makela@adsotech.com

