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Vår affärsidé är att tillsammans och i närhet med våra 
kunder utveckla och förvalta systemlösningar som 
stöd för kundernas affärsprocesser. Därmed bidrar vi 
till kundernas ökade konkurrenskraft och lönsamhet. 
 Det innebär att vi kan analysera, designa, utveck-
la, optimera, konsolidera och sköta drift och förvalt-
ning av ditt affärsstöd. Med lång erfarenhet och stor 
yrkesskicklighet tar vi oss olika typer av utmaningar.
 Här en introduktion till olika konsulttjänster 
från Aktiebolaget Systemstöd som vi delar in i 
 kategorierna:

Verksamhetsutveckling
Verksamhetskonsulter tillhandahåller råd eller hjälp 
i verksamhetsfrågor där företags-ledning och övri-
ga personal är inblandade. En verksamhetskonsult 
överbygger kompetens-gapet mellan en manage-
mentkonsult och en applikationskonsult genom djupt 
verksamhetskunnande. Verksamhetskonsulten opti-
merar ditt företags affärssystemsrelaterade processer, 
kring affärssystem och olika funktioner och processer 
kring affärssystemet. 
 Det kan till exempel handla om lageroptimering, 
effektivare produktionsflöden med höga krav på 
planeringsfunktioner, bättre stöd i projekthantering 
eller uppstart av e-handel. Våra verksamhetskonsulter 
har lång erfarenhet, stort kunnande och kompetens 
från olika branscher och verksamheter som tas tillvara 
i samarbetet.

Inom ramen för verksamhetsutveckling finns våra ma-
nagementkonsulter. De tillhandahåller självständiga 
råd, hjälp och insatser i ledningsfrågor och före-
tagsövergripande problemställningar, där kundens 
företagsledningen oftast är direkt involverade i det 
aktuella projektet. Från nulägesanalyser och åtgärds-
förslag till mer handfasta metoder där management-
konsulten arbetar tillsammans med kundens företags-
ledning utifrån en strukturerad arbetsmodell.

Projektledning
Projektledare har det sammanhållande ansvaret för 
att projektet når sina mål i tid och inom budget. 
Våra projektledare är alltid i centrum för händelserna 
med full kontroll och att driva projektet framåt. Detta 
oavsett om projektet handlar om en installation, 
 uppgradering eller löpande förvaltning och utveck-
ling av nuvarande systemplattform.

Integration
Våra integrationsspecialister har lång erfarenhet inom 
arkitektur, utveckling och förvaltning av integrations-
plattformar. De analyserar ert nuläge och ser över 
behovet av ett flexibelt och effektivt informations-
flöde med integrationer anpassade till era behov och  
förutsättningar.
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Systemutveckling
Systemutvecklare med specialistkunskap som tar ditt 
affärsstöd till högre höjder.  De är experter med lång 
erfarenhet av komplexa utvecklingsprojekt baserade 
på Microsoft plattformar, integrationsplattformar eller 
affärssystem. En erfarenhet som byggts upp under år 
av nära relationer och givande samarbeten med våra 
kunder.

Behovsanalys
Vid en behovsanalys kartlägger våra konsulter ert 
unika nuläge med dess behov och problembild. 
Vi tar fram ett underlag kring problemets art, dess 
omfattning och påverkan samt vilka lösningar som 
är tänkbara för att lösa problemet. Vårt fokus ligger 
på de verkliga behoven och våra konsulter med lång 
erfarenhet  och djup branschkompetens säkerställer 
både effektivitet och kvalité i analysen.

Support
Vi erbjuder komplett hjälp och support för ert affärs-
system eller olika tekniska lösningarna för affärskom-
munikation, databaser, servrar och operativsystem 
som vi levererar och arbetar med dagligen. Som 
specialister inom bland annat affärssystem, Microsoft 
plattformar och integrationsplattformar ger vi er till-
gång till experter inom såväl affärssystem som teknik.

Teknik
Teknikkonsulter assisterar och hjälper er med installa-
tioner, uppgraderingar, migreringar, konsolideringar 
samt flytt av programvara och hårdvara. Analys av 
prestanda och åtgärdsförslag kring både hårdvara, 
programvara, infrastruktur och databaser. 

Applikation
Applikationskonsulter tillhandahåller hjälp, assistans 
och utveckling under implementeringsfasen av till 
 exempel ett nytt IT-stöd. En applikationskonsults 
främsta kompetens ligger i det aktuella IT-systemet. 
Till exempel Jeeves affärssystem, Promosoft lager-
styrning, Palette digital leverantörsfakturahantering, 
Adra Match för matchning eller viss butikskassa-
lösning.

Utbildning
Våra kundanpassade utbildningar ger bästa ut-
bildning för att hjälpa er med kontinuerlig träning 
och utbildning för både nya och befintliga system-
användare. Utbildningarnas innehåll anpassas efter 
önskemål och kunskapsnivå och genomförs på plats 
eller som webbutbildning.

Som kund är jag  
grymt nöjd med vårt samarbete med 

Systemstöd från dag ett, med Jari, med Jens 
och med Anders och CO.”

Jörgen Balogh, Marknadscontroller, 
Pocketgrossisten Bonnierförlagen AB

Vi vill gärna framföra  
vårt tack för en väl genomförd  

uppgradering av vår Jeevesmiljö. Vi tycker att 
det hela har flutit på smidigt och är tacksamma 

för den snabba respons vi fått från er på de 
problem som uppstått. Nu ser vi fram emot 

att jobba i den nya programversionen och att 
i samarbete med Systemstöd utveckla vårt 

Jeeves användande ytterligare.”

Marie Boqvist, Sr Buyer,  
Rockwell Collins Sweden AB

Kunder om tjänster från Aktiebolaget Systemstöd

E-attesten till- 
sammans med Invoices fungerar ju så bra! 
Efter ha kört detta ett tag skulle jag aldrig 
drömma om att gå tillbaka till det gamla 
sättet att hantera leverantörsfakturor.”

Miriam Sjödén, Ekonomi,  
Allbohus


