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Onapsis & SAP
Are Revealing Active
Cyberattacks on MissionCritical SAP Applications.
SCHEDULE YOUR BRIEFING TODAY:
WWW.ONAPSIS.COM/THREAT-INTELLIGENCE

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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Förändringarnas
tid är också nu
Ofta definierar vi olika perspektiv på varför vi be-

på ordspråket ”ju mer

höver ändra och förbättra oss. De senaste 1,5 åren

man ger, desto mer

har gett oss än fler perspektiv på varför förändring

får man”. Detta

och inte minst möjlighet till snabba förändringar

gäller i allra högsta

behövs. SAP har förstås också svarat på behovet

grad inom ramen

av att kunna jobba än mera i förändringsläge

för verksamhets-

genom att samla verktyg inom ramen för RISE.

utveckling på SAP-

Flera analysföretag har nu förflyttat SAP upp

plattformen. Det

i rutan för att vara ett kostnadseffektivt och

finns alltid någon som

ekonomiskt fördelaktigt alternativ – detta är inte

har antingen en egen

ett läge som vi sett tidigare.

erfarenhet eller haft en

I SAPSA ser vi att ökat intresse för seminarier

tanke om den utmaning som

och workshops som tydligt ger insikter och verk-

du själv jobbar med. Dela den gärna

tyg för förändringar och utveckling.

med oss andra!

Vi som har förmånen att vara med och leda

Även SAPSA har utvecklats för att just kunna

SAPSA och vårt globala samarbete i SUGEN,

ge och dela information till alla medlemmar i den

arbetar ständigt med frågan om hur vi skapar så

nya tiden. All verksamhet är nu digital och har en

bra förutsättningar som möjligt. Möjligheter för

god beredskap att utvecklas. I den nya ”normala”

våra medlemmar till snabbare förändring som

världen kommer vi erbjuda kombinationer av digi-

säkrar allas verksamheter inför morgondagen.

tala möten med fysiska träffar. Vi vet att många

Eftersom behovet av förändring är stort, är

längtar efter att träffas för erfarenhetsutbyte. Vi

också behovet av att dela med sig av erfarenheter
och insikter än viktigare. SAPSA är främst en

hoppas att vi snart är där.
Låt oss nu ta oss an resan in i framtiden, för

plattform där vi som medlemmar ges möjlighet att

det är på den resan vi kan göra något bra. Gör vi

dela med oss, och där vi tillsammans diskuterar

färden tillsammans kommer vi att lyckas!

egna erfarenheter. Detta för att vi ska ha närmare
till beslut om kommande inriktning, och ett tryggare
genomförande i våra egna organisationer.
Vad har du delat med dig under senaste året,
och vad har du tagit del av? Låt oss alla fundera

Per Högberg
SAPSA styrelse
SUGEN ledningsgrupp

SAPSANYTT 2021

5

Med skogens kraft
in i S/4HANA
SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skog. Bolaget är indelat i fem affärsområden; skog, trä, massa,
containerboard, förnybar energi samt inköp och logistik som stödjande
enhet. Just nu är SCA mitt inne i en av sina största förändringsprocesser
någonsin. Från att IT varit helt decentraliserat, där varje affärsenhet
haft sina egna lösningar, ska inom några år alla ha samma gemensamma
IT-plattform – S/4HANA.

Toby Lowton, Per Fohlin, Mats Johansson

Sverige är till 70 procent täckt av skog. Mängden

affärsområdena skog, trä, massa, containerboard

skog har genom ett hållbart skogsbruk fördubb-

och förnybar energi.

lats de senaste 100 åren. Tack vare den första

Efter skilsmässan från hygienverksamheten

moderna skogslagen som antogs 1903 stoppades

påbörjades diskussioner om en harmonisering av

den dittills hårda skövlingen av det svenska skogs-

arbetssätt inom SCA. Ansvaret för IT-frågor var

kapitalet. I och med lagen blev skogsägarna skyl-

helt decentraliserade till de olika affärsområdena.

diga att återplantera efter avverkning.

Cirka en fjärdedel av bolaget började med SAP i

I november 1929 slogs ett tiotal skogsbolag

slutet av 90-talet och ytterligare ett affärsområde

ihop till en koncern och Svenska Cellulosa Aktie-

började efter millennieskiftet. I stort sett jobbade

bolaget (SCA) grundades. Bakom bolagsbildningen

halva bolaget med SAP-produkter medan den

stod den välkände finansmannen Ivar Kreuger.

andra halvan hade andra lösningar. Under 2018

Det blev en utmanande start för bolaget i och

bestämde sig SCA för att starta SHAPE – som

med Kreugerkraschen 1932 och den efterföljande

är det interna namnet på implementeringen av

globala depressionen. Två världskrig senare ökade

S/4HANA. Ett år senare hade projektgruppen

SCA:s försäljning och vinster kraftigt och 1950

kick-off.

börsnoterades bolaget. I mitten av 70-talet läggs

– Vi bergsklättrade under kick-offen! Vi ville

grunden till hygienverksamheten genom förvärvet

starta projektet med en utmaning och prova

av Mölnlycke och 20 år senare är SCA Europas

något nytt, symtomatiskt med en implementering

ledande hygienproduktföretag. Ett historiskt beslut

av ett nytt IT-system, berättar Mats Johansson

fattades på bolagsstämman 2017 då bolaget

och skrattar. Mats är programchef för SHAPE och

delades upp i två börsnoterade bolag. Hygien-

är placerad på huvudkontoret i Sundsvall. Han är

verksamheten döps till Essity och innefattar affärs-

ansvarig för att digitalisera och harmonisera SCA:s

områdena personliga hygienprodukter och mjuk-

arbetssätt och masterdata och för att lyckas med

papper med varumärken som Tork, Libero, Edet

det implementeras en gemensam IT-plattform.

med flera. Skogsbolaget fortsätter heta SCA med

SAPSANYTT 2021
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– Eftersom både våra arbetsprocesser och

kring gemensamma arbetssätt då de inte har

systemmiljö varit decentraliserade till varje

haft några processägarroller inom koncernen

affärsområde valde vi att börja med en harmoni-

har varit en annan.

seringsfas. Vi analyserade fram vilka områden

– Att få affärsområdena att lita på processen

som kunde ha ett gemensamt arbetssätt och

och känna förtroende för en konceptuell lösning

därefter jämfördes dessa med SAP Best Practise.

i Explore-fasen trots att vi inte kan visa den i

Efter det byggde vi en pilot för ett av koncernens

systemet har varit utmanande, berättar Mats.

bolag. Den första releasen gjorde vi i slutet av

Men det löste vi genom att lägga till Touch and

2020, berättar Mats.

Feel-sessioner för de viktiga funktionaliteterna

SCA valde att jobba enligt SAP Activate

efter varje byggfas. Då ökar förtroendet innan vi

metoden och använder SAP Focused Build för

är färdiga för den riktiga releasen eftersom det

att följa upp projektet.

finns möjlighet till förändringar. SCA har flera mål

– Vi har planerat att köra fem releaser för att

med SHAPE. En stor del är att harmonisera och

få hela koncernen på den nya plattformen under

förenkla systemlandskapet, för att bevara och

cirka fem års tid. Vi kör två releaser parallellt.

utveckla affärsprocesser och system på ett mer

När en release går över i Realize-fasen, börjar vi

kostnadseffektivt sätt.

Prepare- och Explore-fasen med ett mindre team.

– Genom att flytta till en modern plattform

När den första releasen har driftsatts, börjar vi

såsom S/4HANA är målet också att vi ska förbätt-

bygga på nästa release. På det sättet skapar vi

ra cybersäkerheten inom företaget, vilket blir allt-

en längre ledtid under Prepare och Explore för att

mer viktigt i dagens sammanlänkade värld, säger

förankra i organisationen och ta de beslut som

Toby Lowton, CFO på SCA. Genom att ha

behövs, berättar Mats.

en gemensam och konsekvent struktur på vår

SHAPE består av fyra delprojekt där S/4HANA-

masterdata – och en enda källa till sanning –

SNART 100 ÅR I SKOGENS TJÄNST

implementationen är ryggraden. Change manage-

hoppas vi lägga grunden för möjligheterna att

1929 Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) grundas med Ivar Kreuger i spetsen.

ment ger stöd i utbildning, kommunikation och

bygga vidare på SHAPE i framtiden, med effektiv

1932 Kreugerkraschen och internationell depression

ledarskap. Ekonomitransformationen ger stöd

processautomatisering och maskininlärnings-

för att utveckla Business Services Center och

funktioner. Vi har många mål, men givetvis är det

Inköpstransformationen ger stöd för att utveckla

primära målet att säkra SCA:s framtida position

inköpsorganisationen.

som ledande i vår bransch. Att vara de mest kost-

1961 Första kraftlinermaskinen sätts igång och det blir startskottet för SCA:s förpackningsresa

nadseffektiva, med bäst produkt- och service-

1975 SCA köper hygienföretaget Mölnlycke och tar därmed första steget mot ett konsumentvaruföretag

–Vi har valt att ha två implementationspartners i vårt projekt. På det sättet tror vi att vi
blir mindre beroende av en enskild partner.

erbjudande till våra kunder.
Per Fohlin, Director IT/Enterprise Applications

1930–1949 Produktionen inriktas på pappersmassa
1950 SCA börsintroduceras och börjar producera tidningspapper

1995 Blir Europas ledande hygienproduktsföretag genom köpet av tyska PWA

Dessutom får vi tips och erfarenheter från två olika

på SCA med ansvaret för löpande förvaltning,

organisationer. För att säkerställa ett SCA-ägar-

betonar att det är det enskilt största mest kompli-

2004 Blir störst inom mjukpapper och personliga hygienprodukter genom förvärvet av nyazeeländska
Carter Holt Harveys

skap i projektet, har vi cirka 30 SCA-anställda i

cerade projektet som SCA genomfört någonsin.

2012 Hela förpackningsverksamheten avyttras

projektet och sedan ytterligare 10–15 personer

– Det var från början planerat att vara ett

från affärsområdena vid respektive utrullning.

Brown Field-projekt, men det ändrades längs

Mycket av min tid går till att ha kontakt med led-

vägen. Det är riktigt roligt och inspirerande att

ningen på de olika affärsområdena, säger Mats.

börja om från början, att genomföra ett Green

Precis som i alla förändringsprocesser – och i

Field-projekt istället. Det är klart utmanade att gå

bergsklättring – dyker utmaningar upp då och då.

från självständiga IT-lösningar till standardise-

Att bestämma struktur och arbetssätt i Focused

rade. Men det är samtidigt mycket inspirerande,

Build-verktyget har varit en av dem. Att enas

avslutar Per.

2014 Högsta resultat före skatt någonsin
2015 Koncernen delades upp i två divisioner, en hygiendivision och en skogsindustridivision
2017 SCA delas i två börsnoterade företag efter ett historiskt beslut på årsstämman.
Skogsbolaget fortsätter heta SCA med affärsområdena trä, skog, papper och förnybar energi.
Hygienverksamheten döps till Essity och innefattar affärsområdena personliga hygienprodukter och
mjukpapper med varumärken som Tork, Libero, Edet, Libresse, Tena med flera.

TEXT & BILD ANETTE ANDERSSON
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Användaren
i fokus helt
enkelt
För vi vet att det är där vi måste börja för att lyckas bäst.
Vi hjälper dig genom hela SAPs livscykel.

Sätt rätt färg på
din S/4HANA-resa
Det finns många färger att välja på!
Brownfield – för en mix av konvertering och innovation
Greenfield – för en ren ny-implementering
Blackfield – för en klinisk konvertering
…och sen finns Bluefield och fler färger…

Kontakta David Glans, Stretch Göteborg, 073-673 73 55
eller Malin Anjou, Stretch Evolve, 070-549 61 30

Sällan – eller rättare sagt aldrig – hör vi om

stretch.se

Dina användare ska få ett skinande nytt system,

Humanfield-implementering. Glöm inte bort den
mänskliga användarfärgen i din S/4HANA-resa.
låt dem få ett snyggt, lättanvänt och överskådligt
som ger dem en glad dag.

På ren svenska
» Utbildning och ett agilt stegvist införande stöttar
en Humanfield-implementering
» Mindre är bättre! Satsa inte på allt i S/4HANA på
en och samma gång, satsa på överskådlighet.
En användare som ser all relevant data på
samma skärm, ger mer glädje än nya avancerade

Stretch består av 10 dotterbolag i Sverige, Norge & Danmark.
Varje bolag har sin egen väldefinierade marknad där kundernas
digitalisering står i centrum. Våra bolag erbjuder IT-tjänster och
produkter som skapar starkare och tydligare affärsvärden.

funktioner.
» SAP:s RISE stödjer en Humanfield-implementering. RISE har utbildning och agilt införande.

THOMAS THERBORN
Thomas Therborn har arbetat med SAP i nästan
30 år. Först på SAP Svenska, därefter som VD
på SAP-partnern Spring Consulting. Sedan 2013
arbetar Thomas på SAP Svenska igen. Efter mer
än 20 år som aktiv inom SAPSA är Thomas en av
veteranerna.

Mer behövs, men det är en bra start.
» Oavsett färg på din S/4HANA-resa, lägg till
Humanfield!

TEXT THOMAS THERBORN

B I L D P R I V AT
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ELECTROLUX

Varför ska en IT-avdelning
jobba med hållbarhet?

Globalt företag som grundades 1919 och som
idag verkar på över 120 marknader. Bland produkterna finns exempelvis tvättmaskiner, kylskåp,
diskmaskiner och dammsugare.

Under VårIMPULS 2021 var Helena Babelon, Head of IT Sustainability, en av
talarna under programpunkten SAPSA Talk. Hon berättade om resan inom
Electrolux IT och varför de inom IT-avdelningen börjat jobba med hållbarhet.

ELECTROLUX FRAMSTEG
PÅ RESAN MOT ATT BLI
KLIMATNEUTRALA
» Har minskat sina utsläpp med 70% sedan 2015

SAPSA-medlemmen Electrolux Group är en av

Better Company handlar om att förbättra inom till-

» 40% bättre vatteneffektivitet jämfört med 2015

de större aktörerna inom vitvarubranschen och

verkning, transporter och återförsäljare. Det tredje

verkar på över 120 marknader. För tio år sedan,

och sista området Better Living om att hjälpa kon-

samtidigt som Electrolux började implementera

sumenterna att göra smartare och mer hållbara

» 53% av energin som används i produktion var
återanvänd 2020

SAP-produkter, arbetade Helena med deras trans-

val gällande mat, inomhusmiljö och kläder.

portsystem. Som den IT-person hon är, märkte hon

produkter som gör att kläder håller längre kan det

arbetet utfördes manuellt, behovet av digitalise-

vara en stor fördel för miljön, säger Helena.

ring var stort inom detta område. Flera fram-

Electrolux ledande hållbarhetsarbete har varit

gångsrika insatser gjordes för att de skulle bli mer

lyckat, och erkänt av prestigefulla Dow Jones

digitala. Ramverket för Electrolux hållbarhets-

Sustainability Index och CDP. Helena konstaterade

arbete innehåller nio löften som är grupperade

dock att de inom IT inte hade några strategier eller

inom områdena Better Solutions, Better Company

handlingsplaner inom hållbarhetsarbete. Hållbar-

och Better Living.

het var helt enkelt inte del av IT-organisationens

– Först analyserades våra affärsområden, för
att komma fram till var insatserna skulle få störst
effekt, berättar Helena.
Better Solutions handlar om produkterna.

mål. Det ändrade Helena på.
– Det finns flera och växande miljöproblem
inom IT globalt sett. En är energianvändning.
2012 fanns cirka en halv miljon datacenter runt

Electrolux största avtryck på miljön skapas när

om i världen. Förra året hade antalet ökat till cirka

produkten är såld, under produktens användarfas.

8 miljoner. Det är helt avgörande för det globala

90 procent av koldioxidavtrycket kommer från

miljöarbetet att den energi som används på data-

konsumenternas användning av produkterna, blott

centren är förnybar och börjar återvinnas, just nu

10 procent av avtrycket skapas under tillverkning

är det bara cirka 20 procent, betonar Helena.

och transport.
– Det viktigaste vi som företag kan göra för

12

– Om vi exempelvis hittar lösningar med våra

att mycket av det som gjordes inom hållbarhets-

Det andra problemet globalt sett är e-waste,
vilket är det största avfallsproblemet som finns i

miljön är att producera energi- och resurssnåla

världen idag. 50 miljon ton slängdes 2020 viket är

produkter till våra kunder, betonar Helena.

jämförbart med 1000 laptops varje sekund. Blott

Konsumenterna blir alltmer medvetna och efter-

20 procent av det elektroniska skräpet tas hand

frågan på hållbara produkter ökar.

om på ett bra sätt.

SAPSANYTT 2021

» 74% av de största återförsäljarna har gått med
på att redovisa sina koldioxidutsläpp och satt
mål för att reducera dem
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Helenas engagemang och tro på att IT skulle kunna

dessa kan bli mer klimatsmarta. Vidare strävar de

göra en skillnad ledde till förslaget att starta ett

efter att sälja företagets IT-utrustning i andra hand

miljöteam inom IT-avdelningen. Ledningen instämde

mer samt slutligen göra medvetna och hållbara

och teamet formades.

IT-upphandlingar.

– Vi började med att intervjua en rad personer

– Vi har lagt in en bilaga i vårt IT-avtal som

inom IT och undersökte även externt hur andra

handlar om hållbarhet och där har vi definierat

hade gjort. Vi började verkligen från noll, säger

vilka krav vi har på olika typer av produkter och

Helena.

tjänster. Exempelvis efterfrågar vi TCO-certifiering

Helena och hennes team började arbeta med

på ett antal IT-produkter. Energianvändningen och

åtta olika områden 2017 där datacenter var ett av

vikten på våra datorer har minskat under de senaste

dem. Redan inom tre år hade det största datacen-

tre åren så vi är på rätt väg, det är en början,

tret minskat sin vattenanvändning med 99 procent

berättar Helena.

och all el som används är numera 100 procent

flesta arbeten med hållbarhet. Ju mer integrerat

tre till antalet.

arbetet är i systemen som verksamheten redan

– Vårt fokus ligger i linje med bolagets ambition om att bli klimatneutral och cirkulärt samt att
ha en hållbar IT-upphandling.
De fortsätter arbeta på att minska avtrycket

NEXT
GEN

Insamling av data och att mäta är basen i de

förnybar. Nu har fokusområdena trimmats och är

använder, desto enklare blir det.
– Hållbarhetsarbetet blir då även en del av det
dagliga och operationella vilket är det ultimata,
och inte något som sköts lite vid sidan om – eller i

som deras datacenter gör på miljön. I arbetet

efterhand, när beslut som kunnat vara annorlunda

ingår även att syna externa cloudtjänster, även

redan är tagna, avslutar Helena.

RPA

HELENA BABELONS RÅD
FÖR ATT LYCKAS MED EN
HÅLLBAR IT-UPPHANDLING
» Du behöver stöd och uppbackning från ditt
företags högsta ledning för att lyckas.

Bots on-demand with 90%
faster SAP development

» Omge dig och samarbeta med engagerade
personer inom din organisation.

» Coacha och öka kunskapen internt så att 		
människor aktivt bidrar till hållbarhet inom
sina egna områden.
» Ge inte upp!

TEXT ANETTE ANDERSSON
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D I G I TA LW O R K F O R C E.C O M

» Säkerställ oberoende verifiering av att hållbar hetskraven möts redan vid upphandlingens start.

Volvo Cars tillämpar cirkulär affärsmetod
Volvo Cars siktar på att spara 1 miljard kronor om året och minska sina koldioxidutsläpp med 2,5 miljoner ton från och med 2025 genom att tillämpa en cirkulär
affärsmetod. Företagets långsiktiga mål är att ha en helt cirkulär verksamhet

Sluter cirkeln med grön el

senast 2040. Volvo Cars kommer därför att bygga slutna materialflöden för

Arla sluter kretsloppet genom att börja köpa

särskilt utsläppsintensiva material, exempelvis stål och aluminium, och öka sitt

garantier för förnybar el till mejeriverksamheten

fokus på att renovera, reparera, återanvända och bygga om fordonsdelar.

direkt från sina ägare. Många av de mjölkbönder
som äger kooperativet Arla har redan i dag till

IKEA öppnar Cirkulärbutiken i alla varuhus

exempel solceller eller vindkraft för att producera

Under våren 2021 öppnade IKEA Cirkulärbutiken i alla sina svenska

grön el till den egna gården och till elnätet. På

varuhus. Här får möbler och heminredning från IKEA en andra chans

det sättet får bonden ett bättre pris, utan mellan-

samtidigt som IKEA vill göra det enklare för sina kunder att förlänga

händer, och mejerikooperativet direkt tillgång till

livet på sina produkter och inspirera till mer hållbara val i vardagen.

mer grön el.

Återvinning av textila golv
Tarkett har jobbat med återvinning av plastgolv i
Sverige i över 20 år och lanserar nu ett system för
att även återvinna textilgolv. Tack vare ny teknik
som utvecklats av Tarkett i samarbete med Aquafil,
öppnas dörren för återvinning av upp till hälften av
de cirka 2 miljoner kvadratmeter textila golvplattor
som läggs i Sverige varje år. Det nya systemet ReStart Textil innebär en potentiell klimatbesparing
om cirka 6 000 ton CO2 årligen. Systemet är redan

Klassiker blir växtbaserad

i drift. I ett av de första projekten kan cirka 4 000

En fjärdedel av svenskarna tycker att det är svårt

kvadratmeter golv samlas in för återvinning.

att laga vegetarisk mat. Orklas största varumärke
Felix fortsätter därför driva utvecklingen och tar
nästa steg inom vegetarisk och klimatsmart
färdigmat genom att lansera fyra smakrika nyheter
i frysdisken. Däribland en vegetarisk variant av den
svenska klassikern Felix Krögarpytt.

Innovativ metod för att minska kaffets koldioxidavtryck
Arvid Nordquist Kafferosteri tillsammans med Rainforest Alliance testar en ny, innovativ
metod för att kraftigt minska kaffets koldioxidavtryck. Metoden är baserad på den digitala
plattformen FARM-TRACE som används för att mäta och verifiera effekter av skogsplantering
och kolbindning hos kaffejordbruk. Genom att kombinera mobildata, satellitbilder och maskininlärning kan mätningen göras hos tusentals kaffejordbruk samtidigt.

All information är hämtad från respektive företags pressreleaser som finns publika på deras webbsidor.
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Marginal- och lönsamhetsanalys i fem steg
Den globala pandemin har påverkat sättet att leva, arbeta och driva verksamheter på. Robusta och moderna lönsamhetsrapporteringslösningar i
realtid kommer vara en avgörande konkurrensfördel i framtiden. Det blir allt
viktigare företag att få detaljerad information om sin lönsamhet. Anubhav
Garg som är Finance Transformation Lead på Deloitte har gedigen erfarenhet av att vara rådgivare till företag under digitala transformationsresor, till
exempel under implementering av SAP S/4HANA. Här delar Anubhav med
sig av värdefulla insikter och tips tillsammans med kollegan Malin Nilsson
som är SAP Practice Lead på Deloitte.

Steg 1. Börja med att definiera KPI:er
för att mäta och styra verksamheten
Med KPI:er möjliggörs mätning av bruttovinsten

Steg 3. Identifiera affärsdimensionerna i S/4HANA för rätt
detaljnivå på företagets data

på olika nivåer; produktgrupper, affärsenheter och

Affärsdimensionerna i S/4HANA definierar den

kundgrupper exempelvis. Vidare kan man med

detaljnivå som verksamheten vill se resultaträk-

KPI:er analysera bruttomarginalen för enskilda

ningarna på. Det kan exempelvis göras för varje

affärssegment inom varje given tidsram, för att

kund, produktgrupp eller på landnivå. Att ekonomi-

tydligare förstå och följa upp i förebyggande syfte.

funktionen definierar detta tillsammans med

KPI:er kan tydligt visualiseras med Fiori-appar för

verksamheten är högst centralt för att kunna se

att få en realtidsvy i S/4HANA och därmed säker-

vilket av företagets divisioner som presterar bäst

ställa konsekvent mätning av resultatet.

rent finansiellt.

Steg 2. Definiera strukturen av
lönsamhetsrapporteringen på radnivå
i resultaträkningen

Steg 4. Tillämpa strukturen på
radnivå i kontoplanen

Definiera hur företaget vill kategorisera olika typer

på radnivå i kontoplanen. Innan detta steg påbör-

av intäkter och kostnader för att rapportera brutto-

jas är det viktigt att definiera en gemensam och

vinsten samt hur bruttomarginalen är strukturerad.

harmoniserad kontoplan. Vanligtvis görs detta

Exempel nedan i tre nivåer.

som ett helt separat projekt, gärna med så få

Tillämpa strukturen för lönsamhetsrapportering

lokala anpassningar som möjligt. Det säkerställer
BILD DELOIT TE

en konsekvent och harmonisk rapportering av

» Bruttoresultat med direkta kostnader för FoU,

lönsamheten inom de olika affärssegmenten.

Försäljning och Administration.
Bruttomarginal 2

Steg 5. Workshops i ett tidigt skede

» Inkluderar verksamhetens övriga omkostnader,

En framgångsfaktor för en lyckad implementation

personal med mera.

av S/4HANA är att i ett tidigt skede organisera

Bruttomarginal 3

workshops med processägare på finansavdelning

» Innehåller alla återstående kostnader ner till

och sakkunniga i S/4HANA. Syftet bör vara att

EBIT-nivå.

definiera flödena, exempelvis hur intäkter och
kostnader härleds gentemot affärs- och produk-

ub

ha

inance T
arg, F
ran
vG
s

tionsscenarios. Definiera även vilka steg som ska
fo

automatiseras med hjälp av RPA och den funk-

r

tionalitet som S/4HANA erbjuder, detta för att

m
at

An

T E X T A N U B H AV G A R G O C H M A L I N N I L S S O N

Bruttomarginal 1

io n

minimera manuella insatser vid periodavslut.
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Ett företag i fortlöpande

förändring
Historiskt sett har PostNord genomgått många stora förändringar, ofta följda
av stormande kritik från allmänheten. Men omställningen som företaget nu
genomgår är den mest epokgörande sedan den svenska posten bildades 1636.
Samhällsförändringar har format den svenska

volymer en dag om året var det – i antal skickade

posten under 1900-talet. Nödvändig utveckling,

paket räknat – Black Friday nästan varje dag. I

men med stora prövningar som följd, var post-

pandemins spår har också hemleveranserna ökat,

numrens införande 1968 och portoreformen 1983.

PostNord hanterar 200 000 hemleveranser varje

I mitten på 90-talet infördes ett nytt brevnät och

dag vilket är en ökning med 30 procent jämfört

alla brev började maskinsorteras, med kvalitets-

med året tidigare. Förändrade levnadsmönster i

utmaningar till en början. Nästa stora förändring

digitaliseringens spår sätter stor press både på

kom 2001 när postkontoren lades ner. Under åren

PostNord:s verksamhet och IT-system.

2020–2022 kommer brev börja levereras varannan
dag istället för varje på grund av att antalet skickade

SAP som systemleverantör. Verksamheterna

brev minskat med ungefär hälften sedan millennie-

i Sverige, Danmark och Finland har alla SAP, men

skiftet. Digitaliseringen gör att vårt samhälle

processer och system är bara till viss del harmo-

förändras i snabbare takt än förut och företagen

niserade. Norge har en annan systemlösning. En

måste ställa om sin verksamhet och anpassa sig

harmonisering av systemen behövs för att kunna

till nya krav från kunder och marknad. Utmaningar

möta verksamhetens behov och efterfrågan –

till trots har PostNord fortsatt utveckla postser-

som en del av PostNord:s digitaliseringsresa.

vicen efter kundernas behov och levererat på de
krav som finns uppsatta.

Skydda affärskritiska SAP-system
från bedrägerier och cyberattacker.
Läs mer om LogPoint for SAP på
vår hemsida: www.logpoint.com

PostNord har sedan mitten av 2000-talet haft

För att upprätthålla det statliga uppdraget som

Under hösten 2020 gjordes en analysinsats
tillsammans med ett externt konsultbolag, för
att verifiera att den strategi som funnits på plats

postleverantör i Sverige och Danmark samt vara

under längre tid fortfarande gäller. Arbetet konklu-

en konkurrenskraftig leverantör av logistiktjänster

derade att S/4HANA är det som gagnar PostNord

måste PostNord förändras i grunden, även de

bäst, med hänsyn tagen till storlek, komplexitet,

interna IT-systemen. Många läser inte längre

kostnad och processer. När artikeln skrivs i maj

papperstidningar och handlar i fysiska butiker,

2021 har koncernen kommit ett steg närmare

utan läser tidningen på plattan hemma i soffan

implementering.

och får den nya tröjan levererad direkt hem till

– Att implementera S/4HANA är inte ett rent

dörren. Coronahösten 2020 kulminerade antalet

IT-projekt, verksamhetssidan av koncernen måste

skickade paket per dag. Istället för Black Friday-

fastställa PostNord:s framtida inriktning och
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därifrån kan vi tillsammans forma och anpassa

I en annan del av PostNord:s digitaliseringsresa

SAP-lösningen. Verksamheten och IT måste ta

har Scaled Agile Framework (SAFe) implemente-

varandra i handen och tillsammans blicka framåt,

rats, vilket inneburit att all SAP-utveckling i dag

säger Petra Wahlund, som är produktägare för

bedrivs i agila team. PostNord har just ett femtal

SAP på Group Function Finance.

agila team som levererar värde i form av nyutveck-

Som produktägare för SAP på PostNord arbetar
Petra och hennes kollegor med att prioritera all

ling i deras SAP-miljöer.
– Som del av SAFe-implementeringen har vi nu

EN SAP-ANSVARIGS VARDAG:
PETRA WAHLUND
6.00 Vaknar. Måndag igen. Ny vecka, nya
möjligheter!
6.30 Frukost. Hårdbröd med Herrgårdsost och
stor kopp te

utveckling som ska ske i SAP-systemen och säker-

både utveckling och incidenthantering (Dev/Ops)

ställer att det som prioriteras levererar ett värde

i samma team, istället för att ha dem åtskilda.

till PostNord.

Det gör att vi snabbare kan lösa incidenter, samt

7.30 Varför ska det alltid regna på måndagar och
vart är alla galonkläder?!

ta lärdom av dessa för att skapa mer kvalitativa

8.00 Mot dagis, måste det regna sidledes just idag?

– Vi arbetar i de klassiska finansprocesserna;
Order to Cash, Record to Report och Purchase

lösningar. Vi ser att detta kommer vara en stor

to Pay. Och det är även inom dessa processer

fördel i en framtida S/4HANA-transformation.

som mycket av arbetet med att implementera en

PostNord är mitt inne i en stor förändrings-

8.20 Tillbaka till hemmakontoret och KAFFE, gott.
8.30 Kollar mejl och preppar lite för dagen. Nu kör vi!

S/4HANA-lösning kommer ske. Vi har påbörjat

process och ingen utvecklingsresa är spikrak. Det

workshops inom respektive process för att få en

är tre stora ERP-system som ska slås ihop. En

bättre förståelse över vilka möjligheter som finns

harmonisering av system och arbetssätt har star-

i S/4HANA, och som kommer ge oss på PostNord

tats och kommer fortsätta genom hela projektet.

9.00–11.30 Sprint planering med Order-To-Cashteamet och därefter FI-CO-teamet, bestämmer vad
vi ska fokusera på i de kommande två veckornas
SAP-utveckling.

fördelar. Analys-arbetet är precis påbörjat och

Planen framåt är att sätta ihop en styrgrupp och

11.30 Lunch! Rester från gårdagens lasagne. Mums.

kommer ta sin tid. Det är många olika parameter

göra en förstudie, drivet av verksamheten och

att ta ställning till för att få en bra framtida lös-

med stöd av IT.

13.00 Avstämning med chefen; vad händer under
veckan, vad behöver vi synka, vad behöver jag
hjälp med.

ning. Den arbetsinsatsen ska inte underskattas,

– Vi är inne i ett paradigmskifte. Nu är det
dags att förbättra och utveckla våra system och

säger Petra.

processer för att de ska spegla verkligheten som
den ser ut idag, säger Roger Svensson, chef på
enheten Head of Finance & Purchasing in Solution
Area Sales, Finance & HR.
I nästan 400 år har Posten varit en del av det
svenska samhället. Stormvindar har blåst och utmanat, men förändringsprocesser har tagit sig i
mål oavsett med- eller motvind. Rik på erfarenheter
från tidigare prövningar är PostNord rustad för nästa.
– Jag ser fram emot resan. Hur vi tillsammans
kan skapa ett mer digitalt PostNord som är redo
för framtidens behov och utmaningar. Det ska bli
spännande, säger Petra.
– När vi är framme vid resans slut vill jag att vi
ska vara än mer snabbfotade och kunna leverera
ännu effektivare lösningar till verksamheten,
avslutar Roger.
TEXT ANETTE ANDERSSON

BILD POSTNORD OCH JUNE WITZOE

14.00 Jobbar med min Roadmap och svarar på
mejl och bokar möten. Dricker mera kaffe.
16.00 Möte med SAP för att diskutera veckans
workshop med fokus på S/4:a och Order-To-Cash
processen. Bra möte, detta känns lovande.
17.30 Middag med familjen. Kyckling, currysås
och ris.
19.00 Läser Godnatt saga ”Halvan och rymdskeppet” för sonen och somnar nästan. Mysigt.
20.00 Egen tid framför TV:n, kollar serien
”Älska mig” på SVT play.

EN IT-CHEFS DAG PÅ HEMMAKONTORET: ROGER SVENSSON
7.00 Inleder dagen som vanligt med en kort promenad med vår lilla hund. Just denna morgon visar sig
vår jord ifrån sin bästa sida. Strålande försommardag med en absolut vindstilla morgon. Som av en
händelse hörde vi göken för första gången i år.
07.30 Efter avslutad hundpromenad blir det en
vanlig frukost.
8.00 Dagens första möte är ett kort uppföljningsmöte kring pågående initiativ med införande av
PaPM och ny lönsamhetsmodell.
9.00–12.00 Value Stream Leadership-möte
12.00–13.00 Snabb lunchmåltid för att passa på
att hinna med en längre promenad med hunden
och samtidigt passa på att njuta av det fina vädret.
13.00–14.00 Möte med en av PostNord:s strategiska IT-leverantörer i ämnet DC-centers versus
Cloud-leverantörer.
14.00–16.00 Eftermiddagen rullar på med combo
av korta möten som PI-planering av större aktiviteter inför kommande SAFe-program Increment (PI)
och 121 möten.
16.00–17.00 Avslutar dagen med ett ytterligare
möte med en av PostNord:s IT-leverantörer.
17.00 Tar med mig hunden och går ut i den ljuvliga
försommarvärmen igen.
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NTT DATA Business Solutions

What it takes to be tomorrow’s
company. Today.
Tomorrow‘s companies are smart, agile and
fast, knowing exactly what is going on in real
time and predicting what‘s coming.
They use intelligent technologies: robotic
process automation, AI, and IoT. Their digital
core is SAP S/4HANA providing a digital twin
of their value chain, integrating all next-gen
capabilities.
How to become an intelligent enterprise?
First, a new paradigm! Forget processes
based on technology restrictions of the past,
think highly connected in real time to achieve
efficiency, speed and agility. This is what we
achieve using SAP‘s technology.
From ERP & Finance, Production, Industry
4.0, Procurement, Warehousing, Yard and
Transportation, to Analytics & Planning,
we offer true end-to-end expertise and

Vi på NTT DATA Business Solutions (tidigare itelligence) designar,
implementerar, driver och förbättrar SAP-lösningar. Vårt uppdrag är
att säkra att teknologin fungerar för ditt företag, så att ni är rustade
för morgondagen.
Redo att ta nästa kliv framåt?
www.nttdata-solutions.com/se

experience along the entire value chain.
We combine business vision and innovation
with top class technology expertise and
experience. We make tomorrow a reality
today.
Where do you want to start to innovate?
Explore the future:
www.westernacher.com

Den agila vägen framåt
Att använda ett agilt arbetssätt i projekt innebär att man arbetar med mindre
upprepade leveranser, istället för att göra en större leverans i slutet av projektet. Toppstyrning används inte utan flera team med makt och beslutsrätt
testar, analyserar och utvärderar med korta intervall – det ger en flexibel
process som kan ta hänsyn till den snabbföränderliga värld vi lever i.

TEXT ANETTE ANDERSSON

Ett agilt arbetssätt handlar om samarbete istället

Vilket råd kan du ge ett bolag
som är på väg in i S/4HANA?

för hierarkier, i gamla företagskulturer kan det vara
svårt att tänka om.

– Det är av stor vikt att sätta tydliga mål från början

– Jag är så glad att det håller på att förändras

av en S/4HANA-implementation. Vi konsulter,

– för de anställda mår så mycket bättre i en agil

tillsammans med kunderna, använder idag agila

företagskultur.

ramverk för att implementationen ska kunna ske
stegvis. Det är förvaltningskostnaderna som hålls

Vad ser du för utmaningar?

ringde upp Catarina för att ta tempen på det agila
synsättet i Sverige.

Vad är de stora fördelarna
med att arbeta agilt?
– Jag ser nog endast fördelar, och den största
fördelen är att man fokuserar på samarbete
istället för kontroll. I det agila arbetssättet är verksamheten hela tiden närvarande i utvecklingen.

plexiteten. På ett flexibelt sätt får man fram bästa
lösningen och ser nyttan med lösningen under
resans gång. Möjligheten att ändra riktning finns
eftersom arbetssättet är flexibelt. Men framförallt
är det värderingarna och principerna i det agila
arbetssättet som är viktiga för att få motiverade
och engagerade individer.

smått med en agil prototyp, för att sedan utöka

färdigskrivna funktioner, och själva styra Front-end.

successivt. Vår erfarenhet är bara positiv och
engagemanget hos medarbetarna att få till en

agila synsättet. Det handlar om psykologi och

bra helhetslösning blir större. Vi lämnar kontroll

respekt för andra människors kompetenser. Vi har
konstanta kompetensutbyten och vidareutbildningar. Om vi kommer ut till kunder som arbetar

m
rö

enligt gamla strukturer och företagskulturer, hjälper
vi de unga att hantera det. Sammanfattningsvis
gäller det att ha rätt förhållningssätt både på
Capgemini och hos kund.

Hur ser arbetsprocessen ut hos kund?

,s

en

i

APor S

k o n s u l t , m e n to

och styrning till förmån för samarbete, kommuni-

r oc

ha

gi l

kation, fokusering och engagemang. Det handlar
helt enkelt om att förbättra ett företags kultur och

c

synsätt.

– Det är helt olika från kund till kund. Om kunden
är mogen skapar vi ett samarbete kring hela
resan. Jag har varit hos kund där organisationen
inte varit redo, men där vi ändå drivit projektet
agilt. På det sättet kan man visa kunden vad
nyttan blir för dem. Det handlar hela tiden om att
få ihop verksamhet och IT, att de ska gå hand i
det måste vi acceptera.
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annars blir det en svår utmaning. Vi brukar börja

– De flesta konsulter på Capgemini har redan det

hand. Vissa kunder vill inte ha det samarbetet, och
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i bolagen är medvetna och engagerade i resan,

där det är möjligt att använda sig av färdiga värde-

mini

det lätt blir när verksamheten inte förstår kom-

Vad gör ni på Capgemini för att
anamma ett agilt arbetssätt?

strömmar, Epics och User Stories mappade till

hjälpa till med, men det är viktigt att ledningen

pge

arbetsprocessen istället för stress och press, som

plattformen med en arkitektur, design och data

Ca

blir förseningar. På det sättet får man ett flöde i

fast i gamla strukturer.

på

leveransen vilket gör att alla förstår varför det

– Att få in det agila arbetssättet kan vi konsulter

S/4HANA ser möjligheter med stabiliteten i SAP-

ch

av produktägare – är gemensamt ansvariga för

arbetssätt! För storbolagen tar det längre tid, de är

Hur kan en agil coach hjälpa till?

både kompetens inom det agila området och

oa

Teamen – där också verksamheten ingår i form

det här sättet – de känner inte till något annat

agilt inom SAP-domänen. Vi som är konsulter med

st

sätt till livet, mer än ett arbetssätt. SAPSANytt

heter, för dem är det en självklarhet att jobba på

system såsom SAP.

prioritering, men också som en utmaning att gå

lm

fanns. För henne handlar det om ett förhållnings-

– För svenska mindre bolag är detta inga konstig-

Ma

redan på 90-talet, långt innan det agila manifestet

Hur mogna är de svenska kunderna?

ri n a

och agil coach på Capgemini, började arbeta agilt

nere genom att använda ett bra och stabilt affärs-

– För flera av våra kunder känns det som en viktig

Cata

Catarina Malmström, senior SAP-konsult, mentor

B I L D P R I V AT

KORT OM AGILT
Leveranser i korta upprepade cykler
Flexibelt och anpassningsbart
Människan i centrum
Beslutsfattande team med makt och ansvar
Kontinuerligt lärande
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NY PARTNER

c

So are we. Capgemini’s Nordic SAP practice is
growing significantly every year, not just with
the number of driven SAP consultants, but as
an organization and as a strategic partner to
our clients. We truly pride ourselves on being
an entrepreneurial business who dare to
task risks, challenge old ways of working and
pursue change. We do this for our clients,
for the individual, for Capgemini and for our
future. We dare to be bold, do you?

•
•

•

•

Jo nas Ol s son, V

SAPSA välkomnar GRAZ
Graz är ett mjukvarubolag baserat i Stockholm

– En dialog påbörjades med SAP om ett partner-

som sedan 20 år tar fram lösningar för rappor-

skap, och då blev det helt naturligt att bli medlem

tering, analys och data-warehousing. Historiskt

i SAPSA, säger Jonas. Det händer mycket både

Join us to get the future you want

sett har kunderna främst funnits inom bank och

på SAP och inom molnet, så för oss är SAPSA ett

During 2021 we have achieved several
new SAP S/4 wins in the Nordics

försäkring samt byggbranschen. Företagets DNA

väldigt bra sätt att hålla oss uppdaterade med

är dataintegration, framförallt komplexa och

kunderna och marknaden, säger Jonas Olsson, VD

högpresterande integrationer. För två år sedan

och grundare till bolaget.
– Vi känner oss mycket varmt välkomna hos

We are currently managing the largest
number of ongoing SAP S/4 projects
in Europe

lanserade Graz Intelligent Data Exchange (IDX),

With us, you will have the opportunity
to work for some of the best known
companies and brands in Sweden

I samband med detta letade Graz efter en agnos-

som inkluderar programvara, implementering,

tisk Cloud-lösning att implementera IDX på,

underhåll och support. Tack vare IDX kan företag

och valet föll på SAP:s Cloud Platform (nu SAP

fokusera på sitt kärnmål, att uppnå digital trans-

Business Technology Platform).

formation. För den som vill veta mer, se graz.se/idx

...and, if desired, the possibility to a truly
international career

D

på

az
Gr

ARE YOU
BOLD?

en helt Cloud-baserad integrationslösning – unik i

SAP och SAPSA. Nästa steg är att bli PMC-partner

sitt slag – baserad på den teknik och erfarenhet

hos SAP, det ser jag fram emot, säger Jonas.

företaget samlat på sig under de senaste 15 åren.

TEXT ANETTE ANDERSSON
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Graz IDX-lösning till SAP-kunder är en tjänst
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"Ett brilliant forum!"
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"Intressanta föredrag!"

Utomhus gjorde våren entré med en klarblå himmel

soffan samt Åsa Jonsson från SAPSA:s kansli via

och en värmande sol. Inomhus hölls kundpresen-

digital länk från Stockholm.

tationer, diskussioner och demonstrationer som

– Underbart roligt format att jobba med,

tack vare en beundransvärd digital insats nådde

sammanfattar Pontus. Vi hoppades på att göra

fler deltagare än om konferensen hade genomförts

konferensen mer levande även om den var digital.

på plats. Digitala presentationer – alla direktsända

Jag tycker att vi lyckades!

– varvades med talare på plats i studion i Göteborg,
allt professionellt modererat av Per Högberg från

– Det kom överraskande många frågor från

"Det är fantastiskt att kunna sitta på sitt hemmakontor och lyssna på intressanta dragningar."

åhörarna, vilket var mycket uppskattat, säger Per.

EY Skye och Pontus Borgström från SKF i studioSinh

a och Niklas Wa

hl b
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talare på plats

43

talare digitalt
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"Tekniken var riktigt bra."
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up

deltagare

18

SAPSA Live
kundcase

12

SAPSA Meet the Expert
partnerpresentationer

2

SAPSA Talk
keynote

8–9 november
"Our client
teams loved it."
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Nästa användarkonferens med intressanta presentationer kommer till hösten. Programmet håller just nu
på att mejslas fram. Vill du vara sponsor eller talare? Hör av dig till SAPSA på sapsa@sapsa.se.

TEXT & BILD ANETTE ANDERSSON
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NY MEDLEM

Our work is largely based on long-term partnerships.
In order to help our customers to improve their business,
we need to have a thorough understanding of their needs.

Ji n

hee
Jop

Mobilitet på ett nytt sätt
Lynk & Co skapades för att tillhandahålla mobilitets-

– För närvarande använder vi modulerna Sales &

lösningar för den anslutna generationen. Företaget

Distribution (SD), Financial Accounting & Control-

producerar bilar, men de erbjuder även ett nytt sätt

ling (FICO) och Materials Management (MM).

att använda bilarna. Genom ett medlemskap kan

Eftersom vi är ett ungt företag som ständigt upp-

man dela bil med andra istället för att äga den. Via

täcker och växer inom nya områden ser vi fram

en månadskostnad fås full tillgång till en Lynk-bil.

emot att utforska mer av vad SAP kan erbjuda

Om bilen inte används under en period pausas

våra affärsområden på vägen framåt, säger Jophee.

medlemskapet utan ersättningsskyldighet. Delas

Den första bilmodellen heter 01. Elhybrid eller

bilen med andra betalar man inte för den tid då den

laddhybrid samt blå eller svart – det är det enda

inte används. Ett gratis medlemskap finns också,

valen som behöver göras. I övrigt har alla bilar lika

då har man inte bilen fysiskt hos sig utan lånar

utrustning. Det går även att köpa bilen utan ett

av andra medlemmar när de inte använder bilen.

medlemskap.

Lynk & Co är en av SAPSA:s senaste medlemmar.

– De första Lynk & Co-medlemmarna har nu

– Vi blev medlemmar i SAPSA för möjligheten

officiellt satt sig bakom ratten i deras helt nya 01

till kunskapsutbyte och synergier. Vi är glada över

och vi vet inte vem som är mest taggade, de eller

att lära oss mer om kommande SAP-teknologier

vi! Det är otroligt spännande att kunna göra det

och se hur vi kan tillämpa dem på vårt företag,

här fyra år efter att varumärket introducerades

berättar säger Jophee Jingyan Wang som är

till världen, säger Jophee. Precis som vi streamar

Product Owner på Lynk & Co.

musik via en månadskostnad, kan vi nu streama

Lynk & Co i Europa har sedan ett år tillbaka en

en bil. Hållbart, okomplicerat och smart!

fräsch SAP S/4HANA-implementation.

www.neomore.se

TEXT ANETTE ANDERSSON
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We have specialised knowledge of certain industries
including forestry, metal and logisscs.
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We put a strong emphasis on knowing our customers well.
We understand their businesses and
the technologies that they use.
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We support our customers’ business using latest technologies.
We design, build and maintain the SAP sooware
that is vital to our customers’ business operaaons.
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MAKE THE
MOST OF
YOUR SAP
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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

Human Capital
Management
(HCM)

Product Lifecycle
Management
(PLM)

Business Planning
and Consolidation
(BPC)

Enterprise Asset
Management
(EAM)

Information
Lifecycle
Management
(ILM)

S/4HANA

Inköp

Finance &
Treasury
(FI)

Governance, Risk
and Compliance
(GRC)

Integration

Licenser

SAPSA säger hej
till fokusgruppledare
Rickard Nordgren
Hej Rickard, vad gör du på
Sandvik Coromant?

Vad innebär rollen som
fokusgruppledare?

– Jag är IT-chef för vår organisation Offer

– Vi är länken mellan användarföretagen och SAP.

Management och R&D, vilket innebär att jag leder

Vi har ett antal gemensamma träffar med alla

vårt arbete av befintliga IT-lösningar samt definierar

fokusgruppsledare under året där vi diskuterar

framtida. Sandvik Coromant är en division inom

nyheter och utveckling. Vi bidrar också med inne-

Sandvikkoncernen. Vi är ledande inom verktyg för

håll till IMPULS-konferenserna. Vi lyfter fram om-

skärande bearbetning och bearbetningslösningar,

råden som är intressanta för olika fokusgrupper

exempelvis PrimeTurning™ som gör det möjligt

och skapar workshops och presentationer,

att svarva i alla riktningar på ett mer effektivt sätt

exempelvis när nya SAP-lösningar lanseras.

jämfört med konventionell svarvning. Vi gör stora
FoU-investeringar varje år som driver framtidens

Varför är du fokusgruppledare?

tillverkningsindustri. Just nu äger vi över 1 800

– För att få möjlighet att träffa människor! Jag

patent över hela världen.

tycker det är inspirerande att träffa personer i

Vilket område är du fokusgruppledare
för på SAPSA?
– Product Lifecycle Management (PLM). Det kan

företagen, och jag får möjlighet tillsammans med
andra ta fram nya lösningar.

information om produkten under produktens livs-

Sandvik Coromant står inför en stor
ERP-implementering, berätta mer!

cykel, man håller helt enkelt koll på produkten från

– Vi förbereder oss just nu för en stor förändring,

idé till färdig produkt hos kund. Vi stödjer varandra

vi ska göra en av de största ERP-implemente-

i planering och utveckling av hur PLM kan introdu-

ringarna i Norden, och påbörja en övergång till

ceras ytterligare på SAP-användande företag.

S/4HANA. Det vi gör nu är att lägga en grund för

enkelt förklaras hur man hanterar en produkt och

Solution Manager
(SolMan)

ledande positioner inom SAP och hos användar-

mycket lång tid framöver. Det ska bli superintressant, en kittlande spänning!

Vill du vara med i en fokusgrupp?
Kontakta oss på sapsa@sapsa.se. Läs mer om våra fokusgrupper på vår hemsida, sapsa.se.
TEXT ANETTE ANDERSSON
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How Neptune Software helps your SAP
S/4HANA Migration
Everyone wants a smooth transition to SAP S/4HANA without sacrificing competitive
advantage or the ability to build business- critical customized apps.

Neptune Software and its low code app
development platform can deliver on all fronts,
adding numerous business benefits:

Broader business benefits include:

•

•

Enhanced digital experience in 100% compliance
with SAP’s UX strategy.

•

Enterprise mobility with strong offline capabilities
based on hybrid wep apps and/or progressive web apps
methodology supporting desktop, iOS and Android.

•

API-based integration that brings a diverse portfolio
together and exposes existing functionality to the
outside world.

•

A strong platform foundation with a complete
toolset, flexible deployment and competitive,
transparent pricing.

•

Rapid app development that utilizes your in-house
expertise.

Keep stakeholders on-side with future-proof custom
development
A unique ABAP-based approach, exposes multiple existing
classes as RESTful APIs, allows continual innovative app
development during the migration.

•

Leverage your internal skillsets
Port and renovate existing custom code to SAP S/4HANA
standards within an environment familiar to your employees.

•

Enjoy an optimal fit with your IT strategy
Neptune DXP can be deployed on-premises, run via container
technologies and on all major public clouds, meaning you can
innovate and move to the cloud at your own pace.

•

Identify and address functional gaps
The Build & Buy approach gives you standard solutions and the
ability to drive competitive advantage through strategic custom
app creation.

Why Neptune DXP can ease
your move to SAP S/4HANA
SAP leaders need a reliable way to fast-track their SAP
S/4HANA roadmap; a build and buy approach that helps
rather than hinders their ability to create value-add apps
at pace during the conversion process.
Neptune Software’s DXP’s ‘platform plus’ approach
means a cost-effective, faster conversion that ensures
additional functionality and the protection of customized
assets that deliver competitive advantage.
With Neptune DXP you maximize internal skillsets and
SAP, stay flexible for the future, and create new apps with
consumer-grade user experiences during the conversion
process.
Choose Neptune DXP to be the SAP leader delivering
years ahead of deadline, and way ahead of budget.

For more information visit our website: www.neptune-software.com

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

På LTI, levererar vi kompletta digitala förändrings-

TietoEVRY är ett ledande nordiskt digitalt tjänste-

arbeten grundade i vår långa branscherfarenhet,

och programvaruföretag med lokal närvaro och

SAP-kompetens och Mosaic Automation plattform.

global kapacitet. Tillsammans med TietoEVRY:s

Vårt över 20 år långa samarbete med SAP och

helägda dotterbolag Avega Group, erbjuder vi

GSSP partnerskap möjliggör för oss att driva fram-

en heltäckande tjänsteportfölj inom SAP med

gångsrika innovationer och förändringsarbeten.

konsulting, implementationsprojekt, hosting- och

LTI har kärnkompetens inom hela tillverknings-

plattformstjänster. Vi arbetar nära våra kunder

industrin (betong och hantering), smart EC&O och

i Norden med vår globala leveransförmåga och

konsumentförpackade varor.

domänspecifika lösningar för tillverkande industri,

lntinfotech.com

handel och finansmarknad.
tietoevry.com

Accenture är ett ledande globalt företag med

Capgemini är en av världens största och mest

It’s simple, it’s digital. Det är vårt DNA och mantra.

YASH Technologies är en ledande partner för

verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitali-

framgångsrika leverantörer av konsult-, teknik-

Vi är digitala förändringsagenter med mer än 25

affärssystem, konsultverksamhet, applikations-

sering, IT och verksamhetsoptimering. Accentures

och outsourcingtjänster. Med cirka 17 800 SAP-

års erfarenhet och expertis inom arbetsflöden,

tjänster och outsourcing med en omfattande

svenska SAP-verksamhet kombinerar en stark

experter och över 40 år av samarbete med SAP,

dokumenthantering och optimering av företagets

portfölj av tjänster och lösningar som inte bara

lokal närvaro med förmågan att mobilisera världs-

är vi en av branschens ledande och mest erfarna

kritiska processer inom SAP ERP och SAP S/4HANA.

löser dagens IT-utmaningar utan även hanterar

ledande expertis inom hela SAP:s produktportfölj.

systemintegratörer.

xsuite.com/dk

morgondagens affärsprioriteringar.

accenture.com

capgemini.com

Med 40 års erfarenhet av att skapa och driva

Deloitte har verksamhet inom bland annat IT,

Zington är en av Sveriges största lokala SAP-

samhällsbärande och affärskritiska lösningar är

strategi, M&A, revision och skatt. Med över 23 000

partner som sedan 15 år tillbaka erbjuder

CGI den självklara partnern på den digitala resan.

engagerade och erfarna SAP-konsulter, varav mer

konsulttjänster för en digital värld inom tre kärn-

Som ledande leverantör av SAP-tjänster hjälper

än 6000 i EMEA-området, är vi ledande på SAP

områden; Business, Technology & Experience.

vi framgångsrikt företag och organisationer att

S/4HANA globalt. Deloittes SAP-verksamhet är en

Genom engagemang och entreprenörsdriv

påbörja och realisera en förflyttning mot SAP:s

global firmaprioritet och växer sedan flera år kraftigt.

utvecklar vi strategier och lösningar som får både

vision om det intelligenta företaget.

deloitte.com

individ och företag att växa.

cgi.se
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QUALITY PARTNERS
EY Skye i Norden är en helhets-

Gavdi erbjuder specialister inom

Magnitude är ledande inom

leverantör av SAP-tjänster,

Human Experience Management

applikationsdatahantering av

exempelvis större transforma-

(HXM) till företag som använder

programvarulösningar som gör

tionsprojekt till S/4HANA,

eller vill använda SAP HCM,

det möjligt för företag att hantera

senior rådgivning, risk (GRC),

Kronos, Workforce Time, Success-

fragmenterad data och leverera

skatt samt förvaltning av ert

Factors och/eller Concur.

operativ kunskap för kritiska

företags lösning som certifie-

gavdi.com

affärsbeslut som ökar värdet

rad PCOE till SAP.

på infrastrukturinvesteringar.

ey.com

magnitude.com

Utöver expertkunskaper i SAP,

Framtidens utmaningar börjar

Westernacher erbjuder konsult-

har våra konsulter gedigen

idag, vi gör er redo. Stretch

tjänster både inom SAP och

affärskompetens och kan

kombinerar SAP:s molnbaserade

global handel samt hjälper såväl

snabbt sätta sig in i och bidra

lösningar med vår projekterfa-

medelstora som stora företag att

till innovationer som gör verklig

renhet genom hela livscykeln.

sträva efter lönsamhet genom

skillnad för dig som kund.

Vi sätter användaren och innova-

innovation och hållbar tillväxt för

repona.se

tion i fokus och utmärker oss

en verksamhet i högsta klass.

inom områden som UX och

westernacher.com

BASIC PARTNERS

förändringsledning.
stretch.se
Worksoft tillhandahåller Connective Automation för världens
största organisationer och auto-

SOL SYSTEMS

matiserar hela affärens livscykel
från upptäckt och testning till
RPA. Vår kodlösa automatisering ger QA-team och globala
ledare möjlighet att leverera
felfria applikationer snabbare
och mer effektivt.
worksoft.com
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Toward the intelligent
enterprise
Building digital core for tomorrow’s intelligent enterprise is not as simple as moving from A to
B. If this were true, CIOs would have much less to worry about these days. Instead, adopting the
next generation ERP systems – specifically the market-leading SAP S/4HANA – requires careful
assessment of business risks and balancing between business value and potential pitfalls.

Three pathways, one choice
Nordic companies now have three available options, or pathways, to choose from when
considering their move to S/4HANA:
• Greenfield: a “clean sheet” implementation
• Brownfield: a complex upgrade using existing system and data or
• Bluefield: an automated one-stop-shop combining the best elements of green and brown
– offering the best time to value as several transformation elements are combined in a singlestep approach
Regardless of how large your data base might be, choosing the BLUEFIELD™ approach with its
powerful automation features allows you to go live within hours instead of days. That, in itself,
should calm a lot of nerves in both IT departments and boardrooms.
While the clock is ticking and the looming deadline for SAP support cannot be overlooked,
moving to S/4HANA sooner rather than later is vital for agility, speed and building tomorrow’s
customer experience.
TietoEVRY can help your comany to make the move with your choice of migration pathway. As
the first service provider in the Nordics we offer the unique BLUEFIELD™ approach.
Let us tell you more:
https://www.tietoevry.com/se/tjanster/applikationstjanster/sap-losningar-och-tjanster

Affärstransformation med
hjälp av SAP S/4HANA®
Hur kan du navigera under konstant disruption?
Ta reda på varför Deloitte är världsledande samarbets
partner till SAP! Vi har ett helhetsperspektiv som kan hjälpa
dig nå dina målsättningar inom Finance, Supply Chain,
Analyitcs och Cloud – utan att kompromissa med hållbarhet.
Kinetic Enterprise™ är det intelligenta företaget, byggt för
ständig utveckling. Deloitte kan visa dig vägen dit!

deloitte.se/SAP

