
 

 

 

 
 

När du använder Aktivt IT grundmodul är besparingen per modul… 
 

Förkalkyl 
I Andersson kan du enkelt hämta upp ett liknade jobb ändra till nya förutsättningar. 
”I Andersson lämnar du snabbt & enkelt ett pris till din kund” 
1,0 sparade timmar per dag    92.400:- per år 
 

Order 
Du registrerar snabbt & enkelt ordern i Andersson, om du har återkommande  
produkter lägger du upp dem i artikelregistret. 
”Snabb hantering” 
1,5 sparade timmar per dag        138.600:- per år 
 

Inköp 
Har du inget material hemma kan du enkelt & smidigt göra en inköpsorder. 
”I Andersson har du koll på hur material du har hemma” 
0,5 sparade timmar per dag    46.200:- per år 
 

Närvaro 
Anderssonterminalen står mitt i produktionen vilket innebär att alla är  
ombytta & klara vid arbetstidens början. 
”I Andersson har du kontroll, det du betalar ut i lön är det du fakturerar” 
1,0 sparade timmar per dag    92.400:- per år 
 

Rapportering 
Pekskärmsterminal som tål tuff miljö där du rapporterar alla händelser i produktionen.  
Du kan även titta på ritningar och instruktioner samt skriva kommentarer om jobbet. 
”Dina medarbetare vet allt om jobbet utan att springa & fråga dig” 
1,5 sparade timmar per dag    138.600:- per år 
 

Snabb- & Servicejobb 
Du behöver inte planera småjobben. Dina medarbetare kan enkelt & smidigt  
rapportera & ta ut material till dessa.  
”I Andersson missar du inte att fakturera något” 
0,5 sparade timmar per dag    46.200:- per år 
 

Leveransbevakning 
Ovanför rapporteringsterminalen finns en monitor med information om dina pågående ordrar. 
”Med Andersson missar du inte någon leverans” 
0,5 sparade timmar per dag    46.200:- per år 

 

Lön & fakturering 
I Andersson får du ut korrekta rapporter & underlag på allt som en modern & effektiv verkstad behöver. 
”Minimal administration i Andersson” 
1,5 sparade timmar per dag    138.600:- per år 
 

Serverplats med backup i molnet 
Snabb driftsättning & du behöver inte investera i egen server. 
”Säker plats för dina data” 
Vad är det värt för dig…             ? :- per år 
 

739.200 kr per år eller 61.600 kr per månad 

Hundratals svenska tillverkande företag vet att man sparar 

mest tid & pengar med Andersson… 

Andersson är  

utvecklat för & av 

produktions-

människor 

För att bevisa detta har vi bett ALMI som en oberoende 
partner att ta fram en snittbesparing hos de hundratals kunder 
som använder Andersson varje dag. Besparingsuträkningen är 
gjord utifrån 10 anställda i produktionen & en kostnad med 
420kr per timma samt 220 arbetsdagar. 
 
Vad blir din besparing? 

 



 

Vill du spara mer? 
När du har kommit igång med grundmodulen så har du stora möjligheter att 

utveckla ditt Andersson system… 

  

Andersson VIM ”Verkstad I Miniatyr” 
Stor pekskärm med stöd för morgonmötet, arbetsbeordring samt leveranstidsbevakning 
”Modern & digital arbetsledning” 
1,0 sparade timmar per dag    92.400:- per år 
 

Extra terminal 
Om du har långa avstånd kan du komplettera med extra terminaler eller varför  
inte ställa en terminal vid in- & utlastning 
”Effektiv rapportering, informering & beordring med korta avstånd” 
0,5 sparade timmar per dag    46.200:- per år 
 

Windowsplatta 
Om du har rörliga medarbetare i verkstan kan de rapportera i Windowsplatta 
”Effektiv rapportering i din produktion” 
0,5 sparade timmar per dag    46.200:- per år 
 

Mobil rapportering 
När du levererar eller har servicejobb utanför din verkstad 
”Effektiv rapportering utanför din produktion” 
0,5 sparade timmar per dag    46.200:- per år 
 

Handterminal 
När du har många material att plocka ut till tex dina servicejobb, att du behöver  
rapportera inleverans eller göra en snabbinventering 
”Snabb & smidig materialhantering” 
1,0 sparade timmar per dag    92.400:- per år 
 

MPS / ERP system 
När du behöver fler funktioner & möjligheter 
”När du vill driva en modern & effektiv verkstad” 
2,5 sparade timmar per dag    231.000:- per år 
 

Kontorsanvändare 
När du har medarbetare som gör olika arbetsuppgifter 
”Så att alla medarbetare kan jobba i Andersson” 
2,0 sparade timmar per dag    184.800:- per år 
 

Egen server 
När du vill lyfta över molninstallationen till egen server 
”När du fatta beslut om att ha en egen server” 
Kostnad    50.000:- per år 
 

Ekonomi & lön 
Andersson är ett modernt verkstadssystem som du kan integrera med ditt  
befintliga ekonomi & lönesystem 
”Minimera dubbelarbete” 
1,0 sparade timmar per dag    92.400:- per år 
 
 
 
 
 
 

 


