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Vårt främsta mål är att hjälpa våra 
kunder till framgång. Vi tror att vi  

gör det bäst genom att ständigt  
försöka lära oss mer om våra kunders  

verksamhet, deras vardag, utmaningar och 
styrkor. Som leverantör av affärssystem 

för modebranschen är det viktigt för oss att 
våra system är utformade efter branschens 

specifika krav och önskemål. Ju mer vi kan, 
desto bättre service kan vi ge. 

 Som en del av vår strävan har vi för tredje 
gången intervjuat ett femtiotal bransch- 

företrädare om hur läget ser ut idag och hur de  
ser på framtiden, vilka omvärldsfaktorer och  

trender de tror kommer påverka olika aktörers 
verksamhet. Vi vill veta vilka utmaningar de ser så vi 

kan anpassa våra lösningar efter deras krav och utveckla 
ännu bättre erbjudanden. 

 Våra slutsatser kan du läsa om i den här bransch- och 
trendrapporten. Kontakta gärna oss om du vill veta mer 

om hur Microsoft Dynamics NAV, tillsammans med vår 
branschlösning Pebblestone, kan hjälpa er att styra och 

kontrollera er verksamhet. Tillsammans blir vi både  
klokare och bättre.  

Förord
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Rapporten i 
sammanfattning 

Modebranschen  
i omställningstider 

”Kunderna ställer allt 
  högre krav, inte minst  
 på en väl fungerande  
 e-handel”

”Blicken riktas allt mer  
  mot återvinning och 
  hur man håller liv i ett  
  plagg längre”

”Paradigmskiftet har 
  således övergått till   
  omställning”

I modebranschens natur ligger att vara först 
med det nya. Det är därför inte överraskande 
att det är inom 
mode som digita-
liseringen legat i 
framkant. Vi har 
under de senaste 
åren sett att 
butiksytor i allt 
högre grad flyttat 
in på nätet, men allt fler vittnar om att även en 
fysisk arena behövs. Kunderna ställer allt högre 

krav, inte minst på 
en väl fungerande 
e-handel. I takt 
med detta ökar 
också fokus på 
miljö. Fortfarande 
finns en diskre-

pans mellan kundens krav på hållbarhet och viljan 
att betala för plagg som framställts på ett miljö-
vänligare sätt. Blicken riktas också allt mer mot 
återvinning och 
hur man håller liv 
i ett plagg längre. 
 En trend- och 
konjunkturkänslig 
sektor, såsom 
modebranschen, 
kräver redskap som är kompatibla och skalbara. 
Affärssystemen ska kunna anpassas till branschens 
specifika behov och det uppskattas om leveran-
tören har en god branschkännedom och kan bistå 
med stöd och goda råd.  

Både den inhemska marknaden och exporten 
av svenskt mode har ökat under det senaste 
decenniet, men i lägre omfattning de senaste åren. 
De små och medelstora företagen 
sticker ut med en starkare utveck-
ling än de stora kedjorna och har 
på exportsidan ökat med över 100 
procent under perioden 2011–2017 
och på den inhemska marknaden 
med 35 procent under samma tid. 
 Samtidigt är konkurrensen i detaljhandeln hård 
och en ökad omsättning behöver inte betyda att 
företagens vinster ökar. Valutakurserna spelar 
roll och importen har med den sjunkande svenska 

kronan blivit dyrare. Lönsamheten påverkas även 
av de allt mer frekventa reorna och den ökande 
e-handelns logistik är inte gratis.

 Alla i modebranschen har talat 
om ett paradigmskifte sedan ganska 
länge. ”Butiksdöden” är ett begrepp 
alla känner till och ”digitalisering” är 
nästintill allenarådande i all affärs-
media. Kvalitetskrav, hållbarhet, 
klimat- och miljöhänsyn är mycket 

viktiga frågor för företagen. Kunderna blir allt mer 
medvetna och bolagen granskas hårdare i dagens 
medieklimat. Paradigmskiftet har således övergått 
till omställning. 

Modebranschen – Nutid och framtid
Vilka områden kommer att vara de viktigaste och mest prioriterade?*

Digitalisering, generellt

Digitalisering, e-handel

Kvalitetskrav, hållbarhet, miljöfrågor etc.

Produktion, ledtider

Omnikanal, kundupplevelser

Teknisk utveckling

Plattformshandel

Färre aktörer

Fysisk handel

* Frågorna har ställts som en öppen fråga. Har den intervjuade färre än tre svar har frågeställaren läst upp  
svarsalternativ och bett den intervjuade att komplettera för att komma upp i tre svar.



Svensk modeindustri 2019  
Presenterad av NaviPro

Svensk modeindustri 2019 
Presenterad av NaviPro

 – 6 –  – 7 –

Den digitala  
och fysiska närvaron 

”Butiksytorna flyttar  
  inte bara in på  
  webbsidorna utan   
  även i din telefons  
  appar”

”Det är inte längre  
  tillräckligt att  
  etablera en butik 
  på nätet, många  
  fler parametrar   
  måste falla på plats”

Företagen inom modebranschen inser vikten 
av att ha en digital närvaro. Branschen har haft 
stor hjälp av att kunder i Sverige skaffade sig vanan 
att leta information och shoppa 
på nätet tidigare än i många andra 
länder. De flesta företagen vi talat 
med menar att digitaliseringsre-
san har gått förhållandevis bra 
och pekar på vikten av att ligga i 
framkant digitalt. En växande del 
av försäljningen sker online. Det 
som för några år sedan var en spännande jungfrulig 
mark och samtidigt ett dyrt logistiskt bekymmer 
ses idag som en självklarhet. Det är viktigt att 
marknadsföring och försäljning kan ske digitalt och 

därför väljer också företagen affärssystem som är 
konstruerade för att kunna hantera både handel 
i fysisk butik och e-handel på olika marknader. 

Men även de etablerade e-handelslös-
ningarna har fått konkurrens. Butiks-
ytorna flyttar inte bara in på webbsi-
dorna utan även i din telefons appar. 
Vi kommer att få se allt fler affärs-
modeller där kunderna leasar plagg 
och framåtsinnade företag försöker 
i appar efterlikna ett ”Tinder-bete-

ende” där du som konsument kan swipa dig fram 
till det du finner attraktivt. Även begagnatmark-
naden är på frammarsch här, vilket går i takt med 
visionen om det hållbara modet.

Andelen digital försäljning
Hur stor andel av er totala försäljning uppskattar du sker digitalt?

Digital handel – de viktigaste utmaningarna 
 Vilka ser du som de tre viktigaste utmaningarna med digital handel/e-handel?

Mindre än 25%

25–50%

50–75%

Mer än 75%

Vet ej

Bibehålla lönsamhet

Returhantering/kundservice

Konkurrensen digital

Konkurrensen överlag

Framgång i förändring 

Även om omställningen har fungerat väl så långt, 
så har den inte varit – och är inte – smärtfri.  
Att bibehålla lönsamheten, klara konkurrensen 
även på den digitala arenan samt att följa med 
digitaliseringen i generella termer är det som 
modeföretagen ser som de största utmaningarna 
med den digitala handeln.
 För att upprätthålla intresset hos konsumen-
ter, som kan ha ett snabbt och emellanåt flyktigt 

köpbeteende, 
måste företa-
gen hålla sig 
ständigt på 
tå efter vad 
som är det 
hetaste just 
nu, eller allra 

helst i nästa vecka. Företagen måste därför se 
till att ha effektiva affärsprocesser, vilket i sin tur 
ställer höga krav på affärssystemen. Både i fysisk 
och i digital handel har många försökt att snabbt 
bygga upp en större marknad. De långsiktiga 
strategierna har i vissa fall försummats och stora 
summor har lagts på marknadsföring, prissänk-

ningar och andra åtgärder för att finna snabb 
omsättning. De bolag som bygger en företagseko-
nomisk sund modell från grunden kommer att stå 
sig bäst i en hårdnande konkurrens. 

Konkurrensen och kraven ökar

Den stora omvandlingen av en bransch sägs börja 
när den digitala handeln når 15 procent. Detta 
skedde inom modebranschen år 2017. 
 Det är inte längre 
tillräckligt att lyckats 
etablera en butik 
på nätet, många fler 
parametrar måste 
falla på plats. E-han-
deln har de facto haft 
en ganska lätt initial 
etableringsresa i 
Sverige, samtidigt som 
de stora kedjorna haft lite svårare än sina mindre 
konkurrenter trots sina större muskler. 
 Vår undersökning visade att det inte är så 
många företag som är integrerade med stora 
plattformsunderlag; de som är har främst valt 
att integrera sig med Zalando. Däremot är detta 

Ökad mevetenhet och krav 
kring miljö och CSR
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något som i stor utsträckning figurerar i företa-
gens planer för de närmaste åren. En anledning är 
att när stora internationella plattformar, som till 
exempel Amazon, gör sitt inträde på den svenska 
marknaden så kommer kraven öka. Konkurrensen 
blir hårdare, de klassiska marknadskrafterna slår 
in och de som inte är bäst kommer att sållas ut. 
Koncept som hamnar i mitten, utan tydlig profil, 
riskerar bli mindre framgångsrika. 
 Företagen som säljer mode på nätet har följakt-
ligen några utmaningar framför sig. En sådan är 
vikten av att erbjuda en god kundupplevelse; vilket 
i alla tider har varit nödvändigt men där förut-
sättningarna förändrats. Nu gäller det att ligga i 
framkant från upplevelsen på hemsidan ända fram 
till slutleverans.

De fysiska butikernas fönster

Så, kommer digitaliseringen och e-handeln att 
helt slå ut de fysiska butikerna? Sannolikt inte. De 
flesta av företagen i undersökningen anger också 
att de avser kombinera digital och fysisk handel 
framöver. 
 Konsumenter är fortsatt intresserade av den 
fysiska shoppingupplevelsen, men företagen måste 
samtidigt ha stabila digitaliserade shoppingkana-
ler som är attraktiva. Showrooms i olika former 
kommer troligen alltid att behövas, men de 
behöver inte vara stöpta i samma skepnad som 
dagens traditionella butikskoncept. De butiker 
som utformas som riktiga upplevelser och som 
erbjuder excellent service, kommer enligt många 
i branschen att ha en god framtid. Idag är det allt 

fler modeföretag som tillhandahåller tjänster 
såsom personal shoppers, de anordnar VIP-kväl-
lar och events för att etablera en kundlojalitet. 
Likaså försöker de skapa en community kring sitt 
varumärke med hjälp av kunderna och erbjuda en 
livsstil. 
 Dock verkar detta fungera som bäst för de 
mer exklusiva marknadssegmenten; de som 
har en kundskara som i högre utsträckning vill 
bli varumärkesförknippade. Företag i de lägre 
marknadssegmenten måste även de generellt 
kunna erbjuda någonting extra, som lockande 
medlemsförmåner eller designsamarbeten som 
sticker ut, men som dessutom är ekonomiskt 
attraktivt. De som inte mäktar med, eller vill, 
prioritera en sådan satsning har större nytta av att 
stanna som e-butik. En framtidsspaning indikerar 
att samarbeten mellan fysiska och digitala butiker 
kommer att öka. 

Finns planer på att integrera med 
något/några av plattformsföretagen?

Ja, inom 1 år Ja, inom 3 år Nej Vet ej

Hur är er e-handelslösning 
 integrerad med organisationens  
verksamhets- eller affärssystem?

ERP/affärssystem CRM/kundstödssystem

Ingen integration
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Hållbara affärer, 
hållbar utveckling 

”Nyckeln ligger bl.a. i  
  att större hållbarhets- 
  tänk införs redan i   
  designskedet”

Konsumenten kommer inte sluta köpa kläder, 
oavsett om det sker på nätet eller i en fysisk 
butik. Marknaden har dock blivit mer transparent. 
Hållbarhet och miljötänk är nu en hygienfaktor, 
likaså att erbjuda valuta för pengarna. Företagen 
behöver tydliga koncept och de måste ständigt 
kommunicera med sin kund genom de kanaler de 
finner fungera bäst. De tjänar på att gå tillbaka 
till kärnan och börja berätta varför de finns och 
vilken skillnad de gör i konsumenternas liv. 
 Den absoluta merparten av företagen i under-
sökningen betonar att de har ett tydligt miljötänk. 
De arbetar strukturerat och medvetet med 
hållbarhetstänket på företaget, delvis också ur ren 
marknadsföringssynpunkt. 
 Drivkrafter för ökad hållbarhet och bättre miljö 
finns både hos företagen och hos konsumenterna, 
men är det tillräckligt? Flera i undersökningen 
svarar nej på denna fråga. Någon menar till och 
med att inom modebranschen så förknippas inte 
hållbarhet med lönsamhet, utan det är något man 
måste jobba med för sin images skull. 

Produkternas miljöpåverkan

Vad är det som utgör ett plaggs största miljö- 
påverkan? Det är inte hur bomullen plockas 
och hanteras, inte hur textilen färgas, inte hur 
många gånger du tvättar plagget i maskin – utan 
det är transporterna. Hela 22 procent av ett 
plaggs miljöpåverkan står just transporterna för 
enligt forskare vid Mistra Future Fashion. Siffran 
förmodas öka i takt med ökad nätshoppning.  
 Istället för att prova olika storlekar av ett  
plagg i en butik och köpa det som sitter bäst, så 
beställer man hem kanske tre identiska plagg i tre 
olika storlekar och returnerar de två som inte 
passar. 
 Just snabba leveranser och ett enkelt returför-
farande anses vara en stor konkurrensfaktor hos 
nätbutikerna och något konsumenterna värderar 
högt, vilket gör transporteffektiviteten till en 
kritisk faktor. Därför kommer denna miljöutma-
ning vara en stor fråga framöver. 

Delat ansvar för plaggen

År 2025 träder det en ny EU-lag ikraft om produ-
centansvar för avfall inom textil och företagen 
inom modebranschen kommer att behöva att 
förebereda sig inför detta. En viktig del är återvin-
ningen av uttjänta plagg. Blandmaterialen, som är 
svåra att återvinna, bör fasas ut så mycket som 
möjligt. Nya fibrer och material behöver tas fram. 
Detta har redan påbörjats men takten måste ökas. 

Nyckeln ligger 
bland annat i att ett 
större hållbarhets-
tänk införs redan i 
designskedet. 
 Även konsu-
menterna har 

ett intresse av hållbarhet, men de har också ett 
ansvar för att leva som de lär i högre utsträckning. 
Det finns en stor klyfta mellan tanke och handling, 
så till vida att många säger sig vilja ha hållbara 
kläder men färre vill lägga några extra kronor för 
att faktiskt köpa ett sådant plagg. Billigt trumfar 
fortfarande klimatet. Flera tror att det krävs både 
ekonomiska incitament och policyförändringar för 
att komma till rätta med denna diskrepans. 
 Svenska konsumenter drivs också av enkelhet. 
Det måste vara lätt att göra bra val. Det ska vara 
enkelt att få kläder lagade eller omsydda, det ska 
vara smidigt att lämna kläder till second hand eller 
återvinningen.

Kvalitetskravens diskrepans

Samtidigt som konsumenter säger sig ha högre 
krav på kläders kvalitet idag är kunskapen lägre 
och vi har svårare att bedöma det. Vi vill att 
plaggen ska hålla länge, men vi är generellt dåliga 
på att ta hand om dem på ett sätt som gör att 
dess livslängd ökar. Istället tenderar vi att slänga 
och köpa nytt. 
 I en undersökning bland ett antal europeiska 
länder visade det sig att vi i Sverige är bland de 
sämre på att just laga kläder. Kunskapen om hur 
man till exempel lagar ett par byxor eller syr i 
en skjortknapp börjar gå förlorad. De objektiva 
kraven på kvalitet är därför oklara, men de subjek-
tiva är frekventa, exempelvis om goda produktions-
villkor, giftfria färger och liknande.  

Har ni systemstöd för att kunna  
möta miljöutmaningarna och kraven för 

hållbar utveckling?

Arbetar ni med, eller har ni planer på,  
att arbeta med hållbar utveckling och  

skapa hållbara cirkulära affärsmodeller?

Ja Delvis Nej Vet ej Ja, pågår nu Ja, inom ett år Nej Vet ej

Säsongsavslutning? 

Några branschföreträdare resonerar i termer 
av att behöva gå ifrån säsongstänket med fyra 
nya kollektioner per år till ett mer hållbart tänk. 
Inköpsavdelningar kommer att behöva applicera 
ett hållbarhetsperspektiv både vad gäller att vara 
rätt i volym men också i vilka krav som ställs på 
fabriker. Produktions- och distributionsmönster 
måste förändras. Flera efterfrågade utbildningsin-
satser i alla led från design till slutkund. Omställ-
ningen är tuff och nya varumärken måste bygga 
sina koncept med dessa parametrar i åtanke för 
att försäkra sig om att överleva en längre tid.   
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Teknikens under

”Modebranschen, en så 
 oerhört trendkänslig  
 sektor, är förvånansvärt  
  traditionell på detta område”

I många branscher ses avancerade tekniska 
lösningar som en nödvändighet för att lyckas  
i konkurrensen. 
 Modebranschen, en 
så oerhört trendkänslig 
sektor, är dock förvånans-
värt traditionell på detta 
område. En del företag, 
ofta i det högre marknads-
segmentet, använder VR och 3D för att skapa lite 
buzz kring sitt varumärke genom nya upplevelser 

i samband med shoppingen. Samtidigt tror flera 
att den digitala köpupplevelsen kommer nyttja ny 

teknik såsom VR och 3D-body 
scanning. Även för att minska 
resandet för de som arbetar i 
branschen kan VR komma till 
god användning. 
 Modebranschen har mycket 
att vinna på att ta till sig fler 

tekniska innovationer, inte minst i själva design- 
och produktionsledet. 
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De viktigaste kriterierna vid upphandling av affärssystem 
Vilka är de viktigaste kriterierna vid upphandling av affärssystem?* 

Systemet är skalbart

Systemet är kompatibelt med GDPR m.m.

Leverantören har stort branschkunnande

Systemet går att integrera

Leverantören kan agera  
verksamhetskonsult

Lönsamhet

Lageromsättningshastighet

Servicegrad

Annat KPI

Kassaflöde

* Ett av svarsalternativen ”Leverantören kan  
   erbjuda systemet som en molntjänst” fick 0%.

De viktigaste områdena för en bra lönsamhet
Vilka är de tre viktigaste områdena för er verksamhet och lönsamhet?

De viktigaste KPI:erna
Vilka är de tre viktigaste KPI:erna/nyckeltalen för er verksamhet?

Anpassade affärssystem  
för branschen 

”Krångliga och  
  långsamma system  
  går bort”

Konkurrensen har hårdnat och marginalerna 
har blivit därefter. Företagens behov av att ha 
kontroll på hela flödet ökar, allt ifrån prognoser, 
inköp, order, leverans, logistik och 
bokföring. Likaså ska administra-
tionen vara så enkel som möjligt. 
Detta ställer också höga krav på 
affärssystemen. Krångliga och 
långsamma system går bort. De 
bör vara skalbara så att företagen kan växa tillsam-
mans med sitt system och kunna koppla på fler 
funktioner efter hand. Det ska också vara kompa-
tibelt med GDPR och andra lagar och regler 
och kunna gå att integrera med andra system. 

Dessutom poängterar många företag vikten av att 
leverantören har ett stort branschkunnande så att 
man kan få en lösning som passar ens verksamhet 

riktigt väl. En personlig kontakt hos 
leverantören värderas högt och det 
är önskvärt att denne också kan ge 
goda råd både före, efter och under 
tiden systemet implementeras. I vår 
undersökning så menade företagen 

att de viktigaste områdena för deras verksamhet 
och lönsamhet är e-handel, fysisk handel, hållbar-
het/miljö och därefter produktion och ledtider i 
den ordningen. När frågan ställs om vilka faktorer 
som är viktigast för lönsamheten och kostnads-

Digital handel/e-handel

Fysisk handel

Hållbarhet, CSR, miljö

Produktion/ledtider

Plattformshandel

Digitalisering

Mobilitet
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effektiviteten kommer kortare tider genom hela 
affärsprocessen högst, följt av hög servicegrad 
och effektivare returhantering. Snabb lagerom-
sättningshastighet nämndes också av många. I 
detta ser vi också hur e-handeln nu verkligen slagit 
igenom och påverkar logistik och affärsprocesser. 
 Drygt två tredjedelar av företagen i undersök-
ningen har idag ett affärssystem som stödjer flerta-
let affärsprocesser inom deras verksamhet. En 
tredjedel saknar ett sådant heltäckande system. 

Viktigaste faktorerna för en bra lönsamhet
Vilka är de viktigaste faktorerna för att vara kostnadseffektiv och ha en bra lönsamhet? Välj tre.

Att ha kortare ledtider genom alla  
affärsprocesser

Bra prognoser och kontroll genom  
inköp/sourcing

Kontroll och uppföljning av artikel  
på variantnivå

Bra likviditetsplanering och uppföljning  
på täckningsbidrag och marginaler

Att digital handel/e-handel finns  
med som en försäljningskanal

Snabb lageromsättningshastighet

Enklare administration

Hög servicegrad

Effektiv returhantering

Har ni ett komplett affärssystem som 
stödjer alla era affärsprocesser?

Ja Nej Vet ej

Syfte, metod och genomförande.  
NaviPro AB har med hjälp av konsultföreta-
get PDC Sweden genomfört en marknadsun-
dersökning om modeindustrin. Totalt har drygt 
50 stycken B2B-intervjuer genomförts via telefon 
med spridning på olika befattningshavare, som t ex 
CFO/ekonomichef, CEO/vd, inköpschef, produk-
tion- och logistikchef samt CIO/IT-chef. Vi har 
också intervjuat några experter på både svenska 
och internationella trender inom modebranschen. 
Frågorna har bestått i en kombination av fasta och 
öppna frågor och syftet med undersökningen är 
att ta reda på hur modebranschen ser på: 

• Branschspecifika prioriteringar och affär-
sutmaningar för att nå bättre lönsamhet och 
effektivitet

• Upplevda branschspecifika trender och utveck-
ling ”vad pratar man om inom branschen”

• Krav på/ behov av systemstöd  

I marknadsundersökningen är cirka hälften av de 
svarande ekonomichefer, men även vd:ar, it-chefer 
och andra har deltagit. Företagen representerar 
en bredd både gällande omsättningens storlek och 
vilken typ av verksamhet de har.

Om undersökningen

Typ av företag Titel på svaranden

Varumärkesägare Ekonomichef

Tillverkande företag E-handelschef

Återförsäljare IT-chef

Private label Övriga

Grossist VD

Företagets omsättning

< 20 milj > 200 milj20–50 milj 50–200 milj
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Tankar och råd kring omställning i handeln

”Alla behöver inte vara online, men alla behöver erbjuda  
det som ens kundgrupp kräver och det måste vara paketerat på ett snyggt sätt.  

Hela kedjan behöver ses över och att känna sin kundgrupp, sin slutkonsument, är ett måste.  
Alla behöver dessutom ha en sak gemensamt – lönsamhetsfokus.  
Riskkapitalet finns inte längre där för att komma in och rädda.”

 
”På nätet blir inte kundåterkopplingen lika pålitlig eftersom man  

inte förstår kundupplevelsen lika bra.”

”Vi lever i mikrotrendernas tid.  
Modeföretagen behöver bli allt mer snabbfotade.”

”Ständiga desparata erbjudanden med sänkta priser sätter  
branschen i en ännu djupare kris.”

”Att vara digital kommer inte längre att vara en självklart lönsam historia.  
Det krävs mer.”

”Alla behöver vara nära sin kund – in mind and spirit.”

Utmaningar med hållbar utveckling och cirkulära affärsmodeller

”Vi måste börja tänka på döden redan i designen.” 

”Att både producera mer hållbart och ändå med den trendtakt som  
konsumenten traditionellt förväntar sig är en utmaning.”

”Handeln ökar och produkternas liv minskar,  
trots den ökade kunskapen om klimateffekterna.”

”Det finns fortfarande en ovilja hos slutkonsumenten att betala mer för det hållbara.  
Men samtidigt är kraven från dem högre än någonsin.”

”Inom modet är både konsumenter som företag  
mer traditionella än vad man kanske tror.” 

”Vänta inte på vad konsumenterna säger om detta, de vill bara att det ska vara enkelt  
och vill också gärna kunna säga att deras handlingar är hållbara.  

Producenten måste ta ansvar – inte konsumenten, för de gör det inte.”

Några citat från djupintervjuerna
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Nyfiken på hur vi på NaviPro  
kan underlätta ditt abete?

Anmäl ditt intresse här.

https://www.navipro.se/framtidssakra-era-affarsprocesser-med-ratt-affarssystem/


Vi på NaviPro levererar affärssystem 
med hög funktionalitet och flexibilitet 
för fashion-industrin. 
      Genom att kombinera Microsoft 
            Dynamics NAV och  
           Pebblestone Fashion med hög  
          kompetens och lång bransch- 
      erfarenhet inom ekonomistyrning, 
     produktion, logistik och marknads- 
    föring skapar vi effektiva   
   informationssystem åt våra kunder.   
 Och genom vårt kompletta PDM-
system PISA låter vi kreativiteten 
blomma utan att ordningen blir  
  lidande. På så sätt medverkar vi till 
    att utveckla och förfina våra 
      kunders affärsprocesser och ger  
        dem en flexibel plattform för  
        framtida tillväxt.
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