System Andersson leder digitaliseringen av svensk tillverkningsindustri
Andersson Aktivt IT:
Aktivt IT är ett enkelt MPS-system med basfunktionalitet som kan användas fristående eller integrerat
med ekonomi och lön. Om du integrerar minskar du ditt dubbelarbete. När du får en prisförfrågan kan du
enkelt göra en förkalkyl. När du sedan får ordern kan du utan dubbelarbete skapa en arbetsorder. Får du
ordern direkt registrerar du denna utan att göra en förkalkyl. När du registrerat ordern visas den i
monitorn i verkstaden. vilket innebär att du har leveranstidsbevakning och stöd för morgonmöte. Aktivt
IT har en pekskärmsterminal som tål tuff miljö och möjliggör att medarbetarna i produktionen kan
informeras och ta egna initiativ. När medarbetaren i verkstaden startar en order rapporteras detta. I
pekskärmen finns de underlag som krävs för att utföra jobbet. I terminalen kan man även lägga till tex
material på en pågående order. Du kan även starta upp snabbjobb utan att ordern är upplagd. Du kan
även få instruktioner, ge kommentarer och titta på ritningar. Direkt när jobbet är klart får du ett korrekt
faktureringsunderlag i datorn på kontoret. Du får även underlag för ditt förbättringsarbete. När du
kommer och går rapporterar du detta i terminalen. Du rapporterar även avvikelser tex frånvaro och
övertid. Detta gör att du får ett komplett underlag till din lönehantering. Detta gör att du även kan
integrera till ett lönesystem. Du kan även komplettera systemet med mobiler för utemedarbetare,
handterminal för materialhantering och Windowsplattor för rörliga medarbetare.
I paketet ingår pekskärmsterminal, monitor, uppsättningsanordning samt 3 användare på kontoret.

Andersson trygghetsavtal ingår:
Trygghetsavtal är obligatoriskt och ger dig rätt att använda System Anderssons produkter. I avtalet
ingår även att du kan kontakta vår support via vår hemsida om du har frågor. Du får också tillgång till
våra uppdateringar. Vi garanterar även funktionen på terminalen under avtalstiden. Efter avtalstidens
slut går månadskostnaden ner till 50% och en bindningstid på 12 månader, du kommer också få ett
erbjudande om en ny terminal.

Villkor:
Vid order kommer vi skicka terminalen. Finansieringen kommer att ske via Nordea Finans och när du har
signerat kontrakt, trygghetsavtal och leveransgodkännande så kommer vi boka starttid för driftsättning.

Driftsättning:
Projektledare från Anderssonteamet kommer efter kontraktsskrivning att kontakta er och i detalj gå
igenom installation, testkörning och ansvarsområden med er. Efter att systemet är driftsatt kommer
utbildning att ske. En 6 timmars grundutbildning samt 2 stycken entimmas uppföljningsutbildningar vi
fjärr enligt Anderssonmetoden att ske. Om mer utbildning eller att ni vill att vi ska komma till er så
debiteras detta.

Besparingskalkyl:
Andersson metoden är den mest framgångsrika på marknaden. För att bevisa vad hundratals företag redan vet.
Har vi tillsammans med ALMI gjort en undersökning som visar att tillverkande företag som använder våra
produkter sparar mest tid och pengar.

Närvarostämpling i produktionen
Terminal mitt i produktionen ej vid ytterdörren
10 anst. x 12 sparade min/dag x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dagar/år

Minimera spilltid
Omvandla till produktiv tid
10 anställda x 8 tim x 30% x 10% = 2,4 sparade tim/dag
2,4 sparade tim x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dagar/år

Effektivare administration
Mindre manuellt arbete för alla
3 sparade tim/vecka x 420 kr kostn/tim x 45 arb.veckor/år

Förkalkyl
Lämna unikt pris eller simulera prislista
0,6 sparade tim/dag x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dag/år

Orderregistrering och arbetsorder
Smidig arbetsorderhantering utan dubbelarbete
10 anställda x 3 arbbyte/dag x 10 min snittid/arb.byte x 20 %
förbättringspotential x 420 kr kostn/tim

Beläggningsplanering
Effektiv arbetsbeordring, minimera övertid
2,3 sparade tim/vecka x 420 kr kostn/tim x 45 arb.veckor

Inköpshantering
Köp in rätt material vid rätt tidpunkt
0,7 sparade tim/dag x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dagar/år

Informations TV
Arbets och leveranstidsbevakning
1,2 sparade tim/dag x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dagar/år

Fakturera allt
Glöm inte att fakturera ”snabbjobben”
1,8 sparade tim/dag x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dagar/år

Snabbare leverans
Leverans direkt när jobbet är klart utan mellanhänder
1,1 sparade tim/vecka x 420 kr kostn/tim x 45 veckor/år
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Du sparar med Andersson!

1.063.428 kr/år
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