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Vilka är vi?
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Bergendahls Food
• Detalj- och partihandel

• Marknadsandel på cirka 4 % (CityGross)

• Egna butikerna City Gross och Hyllinge Cash

• Centrallager i Hässleholm

• Grossist för franchisekoncepten Matöppet och Matrebellerna, fristående köpmannaägda butiker 
och e-handlare

• Eget sortiment under varumärkena Favorit och Budget
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Bakgrund – nuvarande lösning
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Bakgrund - utmaningar

Excel-formulär via mail, ingen versionshantering

Felaktiga och bristfälliga underlag, långa ledtider

Mycket manuellt arbete, stress och frustration
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Metodik

Planeringsfasen

• Empathize – Förstå processerna, arbetssätt (workshops) 

• Define – Definiera processer och scenarier

• Ideate – Skapa designskisser, prototyper

Utveckling och testfasen

• Build – Utveckling av apparna

• Test - Slutanvändartester

• Review – Utvärdera
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Mål och krav

Digitalisering av alla underlag, versionshantering, allt på ett ställe

Kontroller och valideringar för att säkerställa korrekta underlag

Automatisering, lättare ifyllnad och mindre handpåläggning
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Lösning baserad på Neptune DXP

SAP ECC

Neptune DXP
Open Edition

SAP PMR

SQL Server

PostgreSQL

REST API

OData

Node.js

HTTPS

Neptune DXP 
SAP Edition
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Demo

Leverantörsportal
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Utmaningar i projektet

Testresurser

Brist på ägarskap och superanvändare

Avvikelser, balans mellan kontroll/valideringar och flexibilitet

Förändringsledning
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Framgångsfaktorer

Hålla sig till scopet

Frekventa avstämningar, iterera och ta in synpunkter från användarna

Stöd från ledningen

Dokumentation – Onlinehjälp, videos, instruktioner



12

Nuläge

Användarna spar i snitt 3-4 timmar per månad tack vare portalen
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Feedback internt

”Bra överskådning”

”Känns proffsigare nu mot leverantör än innan”

”Den är väldigt bra och tydlig”

”Lättarbetad”
”Användarvänlig”

”Fantastisk, blir glad att jobba med den”

”Bra att få allt på ett ställe”

”Den underlättar vardagen”

”Mycket bättre med struktur / ordning och reda”

”Enkelt och smidigt”
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Feedback från leverantörer

”Måste säga att er nya leverantörsportal är den smidigaste – snyggt jobbat.”

”SJUKT BRA LEVERANTÖRSPORTAL ….SNYGGT JOBBAT 😊 ”

”En eloge till er alla som jobbat fram denna leverantörsportal. Den ligger mil före Axfood, ICA och COOPs
varianter av densamme och är för oss leverantörer mycket användarvänlig och logisk”

”En mycket lättarbetad och tydlig leverantörsportal!!!”

”Bra struktur, lätt att lägga in kampanjer och bra statistik. Portalen är mycket bättre än Axfoods.” 

”Enkel att använda och sparar mycket tid”

”Portalen är lättare att använda jämfört med de andra kedjornas”

”Snygg och modern”
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Tack!

Fredrik Mattisson, DAGAB Hässleholm

fredrik.mattisson@bergendahls.se

Christer Ingemarsson, Stretch Evolve

christer.ingemarsson@stretch.se


