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Vilka är vi?

• Roger Svensson, Postnord

• Christer Ingemarsson, Stretch



Paketterminal

Brevterminal

PostNord i korthet

* Producerade volymer eliminerat för volymer mellan länderna

PostNords leveransnät består även av 
ett antal hubbar och distributionspunkter 
i Norden som inte framgår av bilden.

40,7 MDR SEK omsättning

28 500 medarbetare

44 % minskat av CO2-utsläpp från 2009

226 miljoner paket*

1,2 miljarder brev och andra försändelser

8 000 utlämningsställen i Norden7,4 miljoner nedladdningar av PostNord App

2,5 MDR SEK rörelseresultat





Bakgrund Tidsregistrering

• Rapportering av tidshändelser för alla brevbärare och 
chaufförer på Postnord Danmark

• Gammal lösning för tidsregistrering som har ”End of life”

• Ville ha en mindre komplex lösning 

• Ville kunna återanvända all affärslogik

• Utvärderade olika lösningar - Valde att utgå från en 
standard Fiori app och vidareutveckla den för att täcka 
behoven



• Används dagligen av ca 3.000 brevbärare och chaufförer på Postnord DK

• Baserad på SAP’s standard Fioriapp ”My Time Events Version 2.0” som har 
anpassats med 

• Egna aktiviteter (tidshändelser)

• Aktivitetslistan sorteras baserat på användningsfrekvens

• Stöd för multipla anställningar

• Kunna välja Team (kostnadsställe)

• Integrerad i en egenutvecklad Android native app – NDM

• Körs på olika typer av mobila enheter - Zebra TC26, Honeywell EDA51

• Har nyligen utökats med Offline funktionalitet för att kunna tidsregistrera 
även när SAP systemen eller nätverket är nere

Tidsregistreringsapp



Arkitektur

SAP ECCSAP Gateway
ODataHTTPSAzure AD

SAML

SAP BTP
Business Application Studio

Cloud Connector

HTTPS



• Service Worker API
• ”Network first”
• Cachar appens innehåll

• html, xml, javascript filer

• IndexedDB
• Lagring av aktiviteter
• Offline tidsregistreringar

• LocalStorage
• Uppdateringsdatum

Offline lösning



Live Demo



• Enkel tidsregistrering i befintliga enheter, integrerat i 
NDM appen

• Korrekta underlag för löneutbetalningar  

• Tillgänglighet, möjlighet att tidsregistrera även när SAP 
systemen är nere

Vad är affärsvärdet?



• Att få underliggande infrastruktur på plats med att logga 
in ifrån extern zon till interna system

• Inbäddad Fiori app i native Android app

• Hantering av egna aktivitetstyper

• Hantering av multipla anställningar

• Migrering från WebIDE till BAS

• Utveckling av Offline funktionalitet, då det inte var ett 
krav från början

Vilka var utmaningarna?



• Användaren i fokus

• Som alltid ha en färdig design och koncept klar framförallt 
på intrastrukturdelarna

• Stegvis utrullning

• Involvera superusers tidigt i projektet

• Omfattande tester

• Använda UX team för bästa möjliga UX flow

Vilka är lärdomarna?



• Produktionssätta Offline-lösningen

• Rulla ut tidsregistreringslösningen även för terminalarbetarna

.

Planen Framåt



• Attestera leverantörsfaktura

• Standardapp från SAP som vidareutvecklats

• Förenkla attest/godkännande-processen för leverantörsfakturor

• Används av chefer och andra attestanter

• Telefonbok

• Gammal lösning behövdes ersättas med ny

• Egenutvecklad Fiori app

• Kan användas av alla användare som kommer åt Postnord intranät

• KPI rapportering
• Bygger på Fiori KPI framework
• Baseras på SAP BW rapporter

Andra Fiori appar på Postnord



Frågor?

•
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