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Sammanfattning 
Följande text utgör en slutrapport från EAKIT-projektet - Effektivare affärskommunikation i 
träkedjan. I rapporten beskrivs en bakgrund till projektet innehållande tidigare kunskap inom 
området, därefter följer rapportens syfte och avgränsning. Syfte och mål med projektet be
skrivs sedan tillsammans med centrala aktiviteter. En viktig del i syftet är att utveckla en när
mare affärsrelation mellan kund och leverantör i värdekedjan trä. Inom projektet ha utvecklats 
och implementerats två applikationen för elektronisk affärskommunikation. Dessa applika
tioner utvärderas i deras organisatoriska sammanhang. Motiv till varför man ska implemen-
tera IT-system för affärskommunikation, processkartläggning, ändamålsenlig systemfimktio-
nalitet etc diskuteras som erfarenheter från projektet. 

Viktiga resultat från projektet är på en övergripande nivå att kunskap om användningen av 
elektroniska affärer inom mogna affärsrelationer uppnåtts. Vidare har betydelsen av enkelhet i 
IT samt vikten av gemensamma tekniska plattformar (t ex OLF-system), intentioner och mål 
med tillämpningar visat sig tydligt. 

Studien har finansierats av Skogsindustrierna, Vinnova och SYSteam. 

Tack 
Först och främst vil l vi rikta ett tack ti l l i projektet medverkande företag, samt till de kompe
tensföretag som också haft en viktig roll i projektet. Vi vil l också tacka projektets finansiärer 
Skogsindustriema, Vinnova och SYSteam. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Bransch med möjligheter att effektivisera affärskommunikationen 
Sågverksindustrin, liksom träindustrin i sin helhet, är en traditionell bransch med en lång his
toria. Produktema kan karakteriseras som mogna i en produktlivscykel. Handel med trävaror 
bedrivs i strukturer och nätverk som har utvecklats evolutionärt under en lång följd av år. 
Under åren 1999-2000 har dock ett antal företag som tillämpar elektroniska affärer inom 
svensk sågverksindustri introducerats på marknaden. Exempel på tillämpningar är handel med 
timmerråvara (exempel: http://www. timmerborsen.se) samt handel med trävaror, nationellt 
och intemationellt (exempel: http:// www.woodonet.net, http://www.scawoodshop.com, 
http:// www.timberweb.com). Elektroniska affärer är mot denna bakgrund en relativt ny 
företeelse som diskuteras och påverkar utvecklingen inom svensk sågverksindustri. 

Sågverkens/träindustrins olika typer av informationssystem utvecklas och underhålls ofla av 
olika systemleverantörer. På den svenska marknaden finns idag ett antal olika systemleveran
törer (till exempel SYSteam - systemleverantören i detta projekt) som marknadsför, säljer, 
implementerar och utvecklar OLF-system' avsedda för sådana företag. Informationssystemen 
har grundläggande och likartade funktioner för de administrativa rutinema order, lager och 
fakturering. En del systemleverantörer erbjuder även kompletterande funktioner för MPS^. 

Nedan ges en sammanfattning av några publicerade rapporter inom området "E-handel och 
effektivare affärskommunikation i värdekedjan Trä" som en introduktion t i l l projektets 
intresseområde. 

EDI (Electronic Data Interchange) i branschen 
I branschen har EDI-lösningar"' använts under ett antal år, dock i ytterst begränsad omfattning. 
Identifierade problem med dessa EDI-lösningar (Åström, 1994) har varit den stora initiala 
investeringskostnaden för både kund och leverantör, brister i använd kommunikationsteknik 
samt en långsam adaptionsprocess för tekniken och för nya administrativa rutiner hos både 
kund och leverantör. Fördelama är (ibid.) en effektivisering av informationsflödet, kortare 
ledtid för information samt högre kvalitet på informationen i processen för produktionsplane
ring. 

Elektroniska affärer for branschen i Sverige 
En intressant frågeställning är vilka erfarenheter och strategier som svenska sågverksföretag 
har för framtiden när det gäller elektroniska affärer samt vilka konsekvenser dessa erfaren
heter och strategier kan medföra när det gäller behov och utveckling av verksamhetsnyttiga 
informationssystem. 

Norén och Molund (2000) drar föga förvånande slutsatsen att svenska sågverksföretag 
kommer att öka andelen elektroniska affärer i framtiden. Drivkraften bakom denna prog
nostiserade utveckling är ökad kundservice, strategiska fördelar, bättre konkurrensförmåga. 

' OLF-system (Order, lager och fakturering) 
^ MPS-system (Material och produktionsstymingssystem) 
^ Med EDI-lösningar avses all typ av aflarsverksamhet som utförs med informationsteknologi (IT) 



effektivare informationsflöden samt möjlighet t i l l bättre lagerstyrning. Man menar också att 
en ökad tillämpning av elektroniska affärer också kommer att generera ett behov av att höja 
IT-kompetensen inom företagen om fördelama med elektroniska affärer skall kunna reali
seras. 

Studien visar att ca sju procent av de svenska sågverken tillämpar elektroniska affärer idag. 
Andelen sågverk som inte tillämpar elektroniska affärer i dagsläget men avser att göra det 
inom en tvåårsperiod uppgår t i l l ca 52 procent. Andelen sågverk som inte tillämpar elektro
niska affärer idag och inte har för avsikt att tillämpa elektroniska affärer inom en tvåårsperiod 
uppgår t i l l ca 41 procent. 

De utmaningar som de kartlagda företagen upplever med elektroniska affärer är, enligt Norén 
och Molund (ibid.), att marknaden och marknadens aktörer inte är mogna för sådana, att kun
skapen är otilhäckUg inom området för elektroniska affärer, att traditionen i branschen hindrar 
eller bromsar utvecklingen samt att kunderna hindrade utvecklingen. Enligt undersökningen 
är det enbart två sågverk av tio som har integrerade informationssystem som stod för transak
tioner och kommunikation för elektroniska affärer. 

Ett identifierat tekniskt hinder för elektroniska affärer kan enligt (ibid.) vara den låga graden 
av integration mellan olika typer av informationssystem i sågverkens verksamhet. Kunskaps
brist, allmän tidsbrist samt ovisshet är också andra viktiga identifierade faktorer som bromsar 
en ökad tillämpning av elektroniska affärer med sågade trävaror. 

Â '̂ informationsteknik i en traditionell bransch 
Norberg (2001) menar att direkta elektroniska affärer inom svensk träindustri har en mycket 
liten andel av den totala försäljningen. Till exempel kan nämnas att sågverkens andel elektro
niska affärer uppgår t i l l mindre än en procent av den totala försäljningen. 

Norberg (ibid.) hävdar dock att omfattningen av elektroniska affärer i träindustrin kontinuer
ligt ökar, men då främst för den indirekta elektroniska affärer där informationsutbyte om 
exempelvis leverantörens aktuella utbud och kundens aktuella behov utbytes elektroniskt via 
e-post eller via annat elektroniskt medium, som till exempel telefax. 

De främsta drivkrafterna för elektroniska affärer är enligt Norberg (ibid.) att företagen har 
som mål att: (1) effektivisera befintliga administrativa rutiner, (2) överföra en del arbete t i l l 
kunden, exempelvis avrop och därmed minska risken för registrering av felaktiga uppgifter, 
(3) erhålla en bättre kvalité i kommunikationen mellan kund och leverantör genom tillgång ti l l 
gemensam viktig information samt (4) erhålla en bättre integration mellan funktioner för 
försäljning och lager. 

Norberg (ibid.) framhåller dock att det formella informationsutbytet och dokumenthante
ringen i en affär, det vi l l säga den direkta elektroniska affären (exempelvis utbyte av handels
kontrakt, fakturor, specifikationer), utbyts på ett mer traditionellt och sedvanligt sätt med 
manuella informationssystem. IT används främst för informationsutbyte och i liten grad för 
att göra affärer, det vil l säga genomförandet av en hel affärsprocess från början t i l l slut med 
stöd av integrerade elektroniska affärslösningar. 

Norberg (ibid.) påstår att en viktig förutsättning för att andelen elektroniska affärer skall öka 
är att det finns "tillräckliga datasystem på företagef' så att exempelvis försäljning och lager 



kan styras. Med det avses att företagen har integrerade informationssystem som stödjer hela 
eller större delar av affärsprocessen. Författaren argumenterar också för att den nya tekniken 
framförallt är ett komplement t i l l personliga möten och direkt kommunikation mellan män
niskor. Den skall inte ses som en fullständig ersättning för mänsklig kommunikation inom 
affärsrelationen. 

Mot denna bakgrund kan sammanfattningsvis sägas att en mogen bransch finns, där försök 
gjorts till EA (elektroniska affärer), men där en potential finns för vidare studier och ut
veckling. 

1.2 Rapportens syfte 
Syftet med rapporten är att beskriva resultaten från EAKIT-projektet - Effektivare Affärs
kommunikation i Träkedjan. Resultatbeskrivningen innehåller såväl beskrivning av organisa-
tionema och deras processer samt samverkan. Dessutom beskrivs de två IT-applikationema 
som utvecklats inom ramen för projektet (kallade EAKIT-1 och EAKIT-2). Vidare redovisas 
erfarenheter från genomfört projekt (från medverkande företag) samt viss generell kunskap 
om studerade fenomen (ges uttryck för i form av teorier inom området) och dess relationer. 

De resultat i form av beskrivningar, erfarenheter och teorier som kommer till uttryck i rappor
ter kan tjäna som exempel på hur affärskommunikation mellan företag kan utvecklas med 
nyttjande av informationsteknik. 

1.3 Avgränsning 
I rapporten görs inga värderingar av genomförda lösningar i direkta ekonomiska eller tekniska 
termer (till exempel att beräkna ROI (Retum on Investments) eller att mäta svarstider eller 
datakvalitet). I stället fokuseras på inblandade aktörers bild av de lösningar som utvecklats. 

På grund av förseningar inom projektet med anledning av att ett kund- och leverantörspar 
valde att först medverka i studien och sedan avbryta arbetet efter påbörjad kravspecifikation 
har relativt sett mindre tid och uppmärksamhet kunnat ägnats åt det som vi i rapporten kallar 
affärsrelation 2 och applikationen EAKIT-2. Affärsrelationen och applikationen som nu ut
vecklats och studerats valdes efter det att det första studiefallet valt att avsluta samarbetet. 

EAKIT-2-applikationen har sedan blivit fördröjd i väntan på att WoodX-standarden'* (version 
2.20) skulle släppas ut på marknaden. 

1.4 Disposition 
I rapportens andra kapitel följer en översikt över EAKIT-projektet och centrala aktiviteter 
som genomförts. I kapitel tre följer sedan en beskrivning av medverkande företag och de 

•* WoodX är en global e-handelsstandard. De största företagen i den nordiska industrin stödjer redan standarden. Den nya 
standarden för eldctronisk kommunikation inom hela den trämekaniska industrin möjliggör en mer kostnadseffektiv logistik 
och mer effektivt informationsflöde i hela kedjan, från producent till slutanvändare. Besparingspotentialen är stor om man 
använder WoodX-standarden enligt Skogsindustriema. WoodX är en global standard för transaktionsmeddelanden, baserat på 
XML, och togs först fram för pappers- och massaindustrin. Under våren 2003 slogs papiNet och XMLSaw, det tidigare nor
diska initiativet, ihop. WoodX-standarden består för tillfället av sex vanligt förekommande affarsmeddelanden inom trävaru
handeln. Källa och mer information på: http-./Zwww.svenskttra.com samt http./Zwww.papinel.org 



aktuella affärsrelationerna i projektet. Kapitel fyra och fem utgörs av analys, utveckling och 
utvärdering av respektive affärsrelation och IT-stöd. Kapitel sex beskriver resultat och 
reflektioner utifi-ån projektet och följs av forslag på fortsatt arbete i kapitel sju. Bilagor följer 
sedan vars innehåll fi-amgår av separat forteckning. 

2 Projektöversikt 
Nedan följer syfte, mål och aktiviteter i projektet såsom de formulerades i planeringsfasen. 

2.1 Syfte och mål med projektet 
• EAKITs syfte är att utveckla en närmare affarssamverkan genom effektivare affärs

kommunikation mellan kund och leverantör i värdekedjan trä. 

• EAKITs mål är att utveckla IT-stÖd som stärker affärssamverkan mellan kunder och 
leverantörer samt implementera denna teknologi i två affärsrelationer kund-leverantör. 

• Projektet kommer att, utifi-ån industriella krav, ta fram och implementera IT-stöd som 
effektiviserar en direkt affärskommunikation mellan leverantör och kund utan mellan
liggande handelsled. Exempel på affärskommunikation är kontrakt, avrop, lagerstatus, 
specifikation och faktura. 

2.2 Aktiviteter 
Genomförande 
Projekt EAKIT är indelat i tre etapper enligt följande målbeskrivning per etapp: 

• Målet med steg 1 är att genomföra en (a) Kartläggning och analys av behov, nytta och 
tekniska forutsättningar hos fyra pilotforetag, (B) Definiera behov och möjlig affärs
nytta hos två kunder och två leverantörer samt (c) Analysera förutsättningarna när det 
gäller logistik, infi-astruktur for IT samt befintliga informationssystem (MPS, OLF, 
Kommunikation). 

• Målet med steg 2 är att (a) ta fram en kravspecifikation på en IT-lösning som stödjer 
utvecklade affärsprocesser och specifikt avgränsade delprocesser (rutiner) for exem
pelvis beställning, order, leverans och fakturering och (b) utveckla och driftssätta 
denna lösning på två affärsrelationer kund-leverantör. Utifrån framtagen kravspeci
fikation kommer tjänster gällande systemutveckling av lösningar for Effektivare 
Affärskommunikation att upphandlas. 

• Målet med steg 3 är att (a) värdera affärsnyttan for både kund och leverantör genom 
att genomfora utvärderade intervjuer med de personer som dagligen arbetar i affärs
processen mellan SnickarLaget (Kund) och Olab Timber (Leverantör). Generella 
projektresultat kommer att (b) redovisas vid öppna möten och spridas genom två 
artiklar, en Trätek P-rapport samt en Trätek Kontenta. 

Kravspecifikation är resultatet av arbete i steg la - Ic samt 2a. Utifrån framtagen kravspecifi
kation kommer upphandling av tjänster gällande systemutveckling av IT-stöd for Effektivare 
Affärskommunikation att göras. 



3 Företag och affärsrelationer 
3.1 Olab Timber 

Olab Timber etablerades i början av 1900-talet som ett ambulerande sågverk. Sedan 1950-
talet är företaget beläget i Jämforsen, Småland. Cirka 80 procent av sågverkets årliga produk
tion exporteras t i l l olika delar av Europa, Mellanöstem, Nordafrika och Sydostasien. Försälj
ningen inom Sverige sker via en egen försäljningsfunktion, medan export t i l l största delen 
sker via agenter. Olabs affärsidé är att erbjuda trävaror med rätt kvalitet, anpassade efter 
kunders behov. Trävarorna skall ha en hög förädlingsgrad och ge såväl sågverket som dess 
kunder bästa ekonomiska utbyte på kort och lång sikt. Marknaden är främst Europa och 
kundema finns inom snickeri- och möbelindustrin samt by gg varuhandel. Geografisk närhet 
och långsiktighet betecknas som viktiga delar i dessa relationer. 

Figur 1. Tillverkning av limfog for trappsteg hos Olab Timber. 

Olab Timber 

1999, dotterbolag till CF Berg 
"Vimmerby-furan"; ett begrepp 
Ca 70% av råvaran från privata leverantörer 
Specialtorkar 15.000 
Hyvlar 15.000 
Förädling minst 50 %. 
Sågar 40.000 m^, endast funj 
Export 75% 
Omsättning 75 mkr 
34 anställda 
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3.2 SnickarLaget 

SnickarLaget är ett privatägt företag, beläget i Sävsjö, med inriktning på tillverkning av kund-
anpassade trappor för en- och flerfamiljshus. Exportandelen är omkring 35 procent, med 
tyngdpunkt på den tyska marknaden. Den resterande marknaden utgörs av Skandinavien där 
företaget har 10 procent av marknaden och där Sverige är huvudmarknaden med en mark
nadsandel motsvarande 30 procent. Företaget säljer produkter t i l l hustillverkare, svenska och 
utländska agenter, direkt på export samt till byggmaterialhandel och i mindre omfattning till 
privatkunder. Företaget erbjuder också montering av snickeridetaljer via en extem entre
prenör. 

Figur 2. Trapptillverkning hos SnickarLaget. 

Att ha långvariga och långsiktiga relationer med underleverantörer är ett viktigt bidrag till den 
egna verksamheten. En av fördelama med långsiktiga leverantörsrelationer, enligt företaget, 
är stabila och låga inköpspriser över tiden. Företaget är en erkänt duktig producent av de 
specifika snickerierna. Under 1999 genomfördes investeringar för cirka sex miljoner kronor i 
produktionsteknisk utrustning (numeriskt styrda fleroperationsmaskiner). 

SnickarLaget 

Ett svenskt privatägt aktiebolag 
Nischproducent av trappor 
Konsumentnära snickeriprodukt med ett högt designinnehåll. 
Marknad med tillväxt 
Hög grad av kundanpassning 
Hög flexibilitet mot kundefterfrågan genom modulariserade standardprodukter. 
Ca 35 % på export 
Omsättning ca 55 milj. Kr/år 
Antal anställda ca 45 st 
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3.3 Affärsrelation 1. Såg - snickeri 
Kännetecknande för både SnickarLaget och Olab Timber är att de är relativt små företag med 
ett delegerat ansvar samt att de i grunden är processorienterade med ett tydligt fokus på 
kunden och kundens behov genom hela verksamheten, från order/beställning t i l l leverans. En 
framgångsfaktor för utveckling av affärsprocesser och affärsrelationer är företagens erfaren
heter av att samverka med forskningsinstitut och högskoWuniversitet vilket skett vid ett 
flertal tillfällen under den senaste tioårsperioden. Se Adolfson, Melin och Markgren (2000), 
Adolfson och Svensson (2001), Axelsson et al (2000) och Svensson (2002). 

3.4 Beskrivning av affårsprocessens omfattning ocii frekvens 
Affärsprocessen mellan SnickarLaget och Olab Timber kännetecknas av ett repetitivt flöde av 
återkommande beställningar, produktion/förädling och leveranser inom ramama för ett lång
siktigt ramavtal. 

SnickarLaget <> Olab Timber (Affärsdata: 2001-11-30-2001-10-29) 

Antal levererade produkttyper ca 25 st., men ökar! 
Lagerlista ca 40 ggr. / år 
Beställning ca 40 ggr. / år 
Leverans 40 ggr. / år 
Fakturering 40 ggr. / år 
Antal "pakef ca 950 st./ år, antal ökar! 
Medelleverans 40 m^ / leverans/gång 
En leverans motsvarar en faktura 

Trenden, under den senaste tiden (2002-2003), är positiv för Olab Timber då det relativa 
värdet har ökat på levererade produkter, volymen har ökat i form av levererade virkespaket 
och pallar och antalet produkttyper har ökat. 

3.4.1 Beskrivning av affärssamverkan 
Affärsrelationen mellan Olab Timber och SnickarLaget bygger på upprättandet av ett årsvis 
ramavtal som omförhandlas ca 2 gånger per år. Ramavtalet innehåller en prisöverenskonmiel-
se kopplad ti l l en ungefärlig omfattning i volym per specificerad produktkategori. Olab Tim
ber är i princip ensamleverantör av furuprodukter t i l l SnickarLaget vars inköp står för ca 15 
till 20 procent av Olabs totala omsättning. Samarbetet är långsiktigt och har successivt ut
vecklats och fördjupats under 15-20 år. Det innebär att det har skett en ömsesidig utveckling 
och anpassning mellan SnickarLagets behov av produkter och Olab Timbers förmåga och 
kompetens att tillverka och förädla dessa produkter. Samarbetet kännetecknas av ett ömse
sidigt kurmande mellan kund och leverantör om respektive företags produkter och tillverk
ningsprocesser. En kunskap som dels underlättar en strategisk långsiktig och ömsesidig ut
veckling av affärssamverkan och dels ett operativt utbyte av information i affärsprocessen 
gällande exempelvis beställning, leverans, distribution, leveransproblem och eventuella 
reklamationer. 

Större delen av de furuprodukter som Olab Timber tillverkar åt SnickarLaget är kundspeci
fika. Det innebär att de alternativa avsättningsmöjlighetema för denna typ av produkter är 
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begränsade. En viktig forutsättning for Olab är därmed att SnickarLaget är en pålitlig kund 
som löpande återkommer med nya beställningar. 

För vissa produktkategorier köper SnickarLaget i princip allt som Olab Timber har möjlighet 
att producera. Den främsta begränsningen for Olab Timber är att få tag i tilkäckliga mängder 
furu i passande dimensioner och kvaliteter for tillverkning av SnickarLagets produkter. 

Nyckeldata om affärsförutsättningarna SnickarLaget - Olab Timber 

Gemensam historik ocli långsiktighet 
ömsesidig utveckling 
Ömsesidigt förtroende 
God "träkompetens" hos kund och leverantör 
Enkel" distribution av produkter 
Geografisk närhet, inga omlastningar 
Egen lagerplats med klimatstyrning primärt för Olab-kunds produkter 
Olabs största kund 
Olab huvudleverantör av furu 
Exaktkapade ämneskomponenter och -limfog anpassat direkt mot kundbehov 
Ramavtal med långsiktighet i fokus 
Expansion och tillväxt 
Olab håller ett specifikt lager i egna lokaler för kundens räkning 

3.4.2 Affärssamverkan före införandet av EAKIT-applikationen 
Större delen av affärsprocessens informationsutbyte mellan leverantör och kund skedde 
tidigare per telefon, fax, post och i vissa fall med e-post. Information registrerades elektro
niskt i respektive foretags informationssystem men överfördes till kund och/eller leverantör 
huvudsakligen pappersburet. När informationen nådde kunden skedde en manuell dubbel
registrering av i huvudsak samma information. Dubbelregistreringen förbrukade både arbets
tid och ledtid samtidigt som felaktigheter kunde uppstå vilket kunde försämra kommuni
kationskvaliteten hos affärskritisk information. Ett exempel på vanligt forekommande dubbel
arbete var registrering av specifikationer for virkespaket. Paketspecifikationema beskriver 
virkespaketets egenskaper när det gäller t.ex. trädslag, dimension, kvalitet och längdfordel-
ning. För kunden är detta viktig information for lagerstyrning och for produktions- och leve
ransplanering. Resultat från tidigare genomförda projekt på Trätek har visat att mycket av 
foretagens tid idag går åt t i l l att hantera "standardiserade" delprocesser i affärsprocessen. 
Exempel på sådana delprocesser är kontrakt, avrop och specifikationer. 

3.4.3 Beskrivning av IT-plattform och informationssystem 
Både SnickarLaget och Olab Timber har förhållandevis avancerade IT-system med en hög 
teknisk nivå. Båda foretagen har gjort och gör fortlöpande betydande investeringar i IT både 
när det gäller produktionstekniska system (produktionsutrustning, produktionskopplingar) och 
administrativa informationssystem (OLF, MPS). 
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SnickarLaget Olab Timber 

• AS-400 minidatorlösning 
• PC-arbetsstationer 
• Nätverkskopplingar ut i produktionen 
• Standardapplikationer, CAD, Ekonomi OLF 
• Passiv hemsida på Internet med företags- och 

produktinformation 
• Ingen användning av EDI/XML 
• Framväxande IT-strategi 
• Driver egen utveckling av CAD-program 
• CNC-maskiner i produktion. 

• Client-Server datorlösning 
• PC-arbetsstationer 
• Nätverkskopplingar ut i produktionen (rå-

sortering, justerverk, förädling) 
• Standardapplikationer, ekonomi, OLF, "Skogs

system" 
• OLF-system WinSaw^ 
• "Passiv" hemsida på Internet med infonnation 

om företag och befattningshavare 
• Använder en typ av standardiserat info-utbyte för 

paketspecifikationer med "systersågverk" 

3.5 Affärsrelation 2. Förädling/Trading - kund och leverantörer 
3.5.1 Eriwood 
Eriwood grundades 1925 som sågverks- och hyvlerirörelse under namnet Erik Johanssons 
Trävaru AB. Redan tidigt blev försäljning av grannsågverkens produkter en viktig del i 
verksamheten. Bolagets samarbetspartners var främst de mindre sågverken i Götaland, och 
man arbetade mycket med att sätta ihop laster t i l l England, Tyskland och Grekland. Vid 
mitten av 70- talet blev Mellanöstem en mycket stor marknad. Från slutet av 60-talet skedde 
en strukturförändring, och de flesta småsågama försvann. Eriwoods sågverk stängdes också, 
och bolaget övergick t i l l att vara en ren handelsrörelse, med den stora tyngdpunkten på 
export. Eriwood är en av få grossister som överlevt och är i dag ett modemt handelsföretag 
med stor bredd, från specialisering på kvalitetsftiru till egen tillverkning av nischprodukter. 
Viktiga leverantörer idag är små och medelstora svenska sågverk men även de stora 
skogsbolagens sågverk. 

Affärsidén är att söka nya affärsmöjligheter och erbjuda service inom nischer, där Eriwoods 
uppdragsgivare, antingen det är kunder eller leverantörer, saknar kontakter, utrustning, pro
duktutveckling, ktmskap eller tid. Eriwood är ett av Sveriges största grossistföretag i trä
branschen, med en försäljning på över 140.000 m^. 

• Eriwoods fiirukimder firms främst inom följande områden: 

• Fönster- och dörrindustri 

• Möbel- och trädgårdsmöbelindustri 

• Limfogtillverkning 

• Panel- och listhyvlerier 

• Golvindustri 

Eriwood driver omfattande vidareförädling främst för export, och tillverkar på legobasis ca 
60.000 m^. Specialisering på vissa nischer. Målsättning: Vi skall inte konkurrera med, utan 
komplettera våra leverantörer, sågverken. Vår tillverkning omfattar därför produkter som 
vanligen inte lämpar sig för traditionella hyvlerier. Exempelvis: (1) Produktion vid speciella 

Se sammanfattande systembeskrivning i bilaga 1. 
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linjer av ca 30 olika dimensioner av buntad läkt för olika marknader, även tryckimpregnerat, 
(2) buntade, etiketterade, krympfilmade varor i speciella längder för "do-it-yourself'-handeln 
utomlands, (3) komponenter för industriella behov, t.ex. sängramar, trädgårdsprodukter, 
möbler, (4) trallgolv, paneler, råspont. 

3.5.2 Kunder och leverantörer till Eriwood - potentiella användare 
Vid slutrapportens sammanställning finns ett antal potentiella användare av de elektroniska 
paketspecifikationer som Eriwood EAKIT-applikation kan generera baserat på WoodX-
standarden. Uppkopplingarna är dock inte igång vid slutrapportens sammanställning. 

Det engelska byggvaruföretaget Travis Perkins (hppt://www.travisperkins.com) är en viktig 
kund som ställt krav på elektroniska paketspecifikationer. Travis Perkins är också aktiva inom 
standardiseringsarbetet med WoodX. 

Vidare finns flera svenska kunder fill Eriwood som är intresserade av elektroniska paket
specifikationer. Dessutom finns leverantörer, i form av skogsägare, som kan leverera indata 
direkt t i l l EAKIT-applikationen hos Eriwood, vilket gör det enklare för de sistnämnda att 
hantera denna typ av data jämfört med manuell hantering. Vinstema finns bland annat i 
datakvalitet och att behovet av om-/nyregistrering inte uppkommer vilket genererar tids
vinster. 

3.6 SYSteam - Systemleverantör 
SYSteam grundades i Huskvarna 1984 av Sfig-Olof Simonsson, Arne Nilsson och Claes 
Rosengren. Grundarna såg ett marknadsbehov av att stödja affärsutvecklingen hos regionens 
företag med hjälp av effektiva informationssystem. De hade samtliga en bakgrund i IT-
branschen och såg därför den potenfial som fanns. SYSteam kom snabbt att bli en viktig aktör 
på datamarknaden. SYSteam arbetar dels som "bred" IT-Partner till små- och medelstora 
företag, dels som specialist inom ERP, Utveckling och Management t i l l större företag. 
SYSteams affärsidé är att akfivt stödja kundemas affärsutveckling med effektiva informa
tionssystem. 

SYSteam är etablerat med kontor och dotterbolag på 48 orter i Norden. Koncemen har idag 
(mars 2004) ca 1000 anställda. SYSteam har ca 3800 kunder, varav 2300 är affärssystem
kunder. Omsättningen uppgick år 2002 fill 975 MSEK. Vinsten var samma år 47 MSEK. 
Vinstmarginalen ligger på ca 5 procent vilket gör SYSteam ti l l en ledande aktör. Företagets 
fillväxt har varit ca 30 procent per år sedan starten 1984. Resultatet har varit positivt sedan 
starten. SYSteam ligger bland de 20 bästa på fillväxtlistan över alla branscher i Sverige mätt 
under en 10 års period. 

SYSteam är leverantör av WinSaw och EAKIT-applikationer i detta projekt. 
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4 Analys, utveckling och utvärdering av affärsrelation 1, 
Olab - SnickarLaget 

4.1 Beskrivning av indelningen av ett sågverks sortiment i 
produktkataloger, varugrupper och produkter 

Syftet med detta avsnitt är att beskriva den föreslagna strukmren när det gäller att indela, 
avgränsa och organisera ett sågverks omfattande sortiment i produktkataloger, varugrupper 
och produkter. Detta steg var viktigt för att utveckla både sättet att organisera verksamheten 
och bilda ett centralt underlag till kravspecifikationen för EAKIT-applikationen. Vi väljer 
därför att presentera underlaget i sin helhet. 

Avsnittet inleds med en generell beskrivning och avslutas med det specifika fi-amtagna för
slaget på indelning av Olabs produktkatalog i olika varugrupper utifi-ån SnickarLagets behov 
av produkter. 

Kundspecifik produktkatalog 
Ett sågverks totala sortiment spänner över ett stort falt av olika typer av produkter med olika 
grad av förädling. Beroende på vilken typ av affärsrelation som ett sågverk har med olika 
kunder kan sågverket välja att exponera de segment ur sitt totala sortiment som bäst överens
stämmer med kundens uttalade eller underförstådda behov. Behovet hos en kund kan helt eller 
delvis överensstämma med behovet hos en annan kund. Behovet hos två kunder kan även helt 
skilja sig fi^ån varandra (se figur 3). För att möjliggöra en elektronisk exponering, via en 
extem terminalserveruppkoppling, av anpassat utbud för enskilda kunders specifika behov 
krävs en mer ändamålsenlig sortimentsstruktur. 

Sortiment 

(Kundsegment 3) 

(Kundsegment 2) 

(Kundsegment 1) 

Figur 3. Sågverkets hela sortiment ställt i relation till de specifika 
produktsegment för vilka enskilda kunder indikerat sitt köpintresse. 

Det utarbetade förslaget på lösning utgår fi-ån ett sågverks sortiment och kan inordnas i ett 
antal varugrupper som i sin tur är kopplade mot ett antal kundspecifika produktkataloger. 
Varje varugrupp innehåller produkter med olika dimension (tjocklek, bredd, längd). En varu
grupps produktinnehåll kan dels vara definierad utifrån en specifik kunds behov av produkter 
("specialprodukf'), dels vara definierad utifrån generella krav fi-ån kunder ("standard-
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produkt"). En varugrupp har därmed sin koppling mot förädlingsgrad samt användningsom
råde. För varje produkt redovisas i produktkatalogen disponibelt lager i form av nyckelinfor
mation för virkespaket och pallar. Exempelvis redovisas antal bitar, längdfördelning osv. 

Figuren nedan beskriver vårt förslag på hur den kundspecifika produktkatalogen kan indelas i 
olika typer av varugrupper. 

Kundspecifik Produktkatalog 

Varugrupp 1 Varugrupp 2 Varugrupp 3 

Varugrupper och produkter 
enligt aktivt kontrakt 

Varugrupper och produkter 
enligt passivt kontrakt 

Figur 4. Produktkatalogen delar upp sortimentet i ett antal varugrupper. 
Dessa innehåller i sin tur olika typer av produkter med olika produktegenskaper. 

Definition av begrepp med kommentarer 

• Produktkatalog är den del av det totala sortimentet som exponeras mot en viss kund. Det 
sortiment som exponeras, i form av olika varugrupper, kan både vara innanför och utanför 
det kontrakt som finns med den aktuella kunden. Det exponerade sortimentet är uppbyggt 
kring ett antal varugrupper. Produktkatalogen kan beskrivas som ett register innehållande 
kundinformation (exempelvis kundnummer eller kontraktsnummer), de varugrupper som 
exponeras mot den aktuella kunden samt vilken kontraktsstatus varugrupperna har i den 
specifika produktkatalogen. 

• Varugrupp är en samling produkter av liknande karaktär. Varugruppen är formulerad 
både utifi-ån marknads- eller affärsdata och produktionsdata. Informationen väljs på ett 
sätt som underlättar sortering efter flera alternativa parametrar för att ge bättre överblick. 
En varugrupp kan ges olika status när den exponeras mot en kund. Beroende på om de 
produkter som varugruppen innehåller finns angivna i de kontrakt som är upprättade med 
den aktuella kunden betraktas varugruppen som aktiv (kontrakt finns uppgjort) eller passiv 
(kontrakt görs upp vid beställning). Alla produkter tillhör en (eller möjligen flera) varu
grupper. Definitionen av en varugrupp kan dock vara mer eller mindre tydlig. 
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Produkterna är de unika produkterna som definieras genom deras dimension (tjocklek, 
bredd, längd), forädlingsgrad samt ändamål angett av kunden. För varje produkt eller 
varuslag skall det finnas möjlighet att definiera en avtalad lagemivå eller ett prognosti
serat behov (leveransplan). De individuella virkespaketen och/eller virkespallama sorteras 
in i respektive varugrupp och beskrivs med stöd av tillgängliga produktionsdata. Saldot 
för en lagerplats (vilken exponeras mot kunden) bestäms utifi-ån de exponerade paket-
radema men matchas mot kontrakterad lagemivå eller prognostiserat kundbehov som 
finns angivet för respektive produkt. 

Begreppen omsatta i samarbetet mellan Olab Timber och SnickarLaget 
Den produktkatalog som skapats för relationen mellan Olab Timber och SnickarLaget inne
håller två olika typer av varugrupper. En varugrupp kan antingen ha en aktiv eller vilande 
kontraktsstatus. Aktiv kontraktsstatus innebär att det finns ett juridiskt bindande avtal, ett 
kontrakt mellan leverantören och det individuella kundföretaget, upprättat för alla ingående 
produkter i varugruppen. För utvalda varugrupper med vilande kontraktsstatus finns inga i 
förväg upprättade kontrakt. Priset för produktema förhandlas och avtalas vid beställningen. 
För en del varugrupper som har aktiv kontraktsstatus finns det en överenskommelse att Olab 
skall hålla en lägsta definierad lagemivå som inte far underskridas. Syftet är att säkerställa en 
avtalad leveransförmåga mot SnickarLaget. 

Varugrupper med aktiv kontraktsstatus, indelning och definition 
SnickarLaget och Olab har gemensamt föreslagit en indelning och definition av varugrupper 
med aktiv kontraktsstatus. Exempel på en varugrupp är "sågade produkter inklusive grön
kvist" som används för steg, handledare och vagnstycken hos SnickarLaget. Vamgmppema 
numreras och utgår fi-ån förädlingsgrad samt sorteringstyp. 

Varugrupper med passiv kontraktstatus, indelning och definition 
För varugrupper med passiv kontraktstatus finns ingen överenskormnelse om garanterad 
lagemivå. Det rör sig fi"ämst om produkter med låg omsättning i den aktuella kundrelationen. 
SnickarLagets definition av användningsområde för produkter inom denna vamgmppstyp är 
inte lika tydlig. Exempel på denna andra vamgmppstyp kan vara impregnerat virke eller 
granvirke med olika förädlingsgrader (Olab Timbers sortiment består till övervägande del av 
förädlade fiimprodukter). 

Underhåll av produktkatalogen 
För att säkerställa att Olabs produktkatalog är flexibel och motsvarar SnickarLagets behov av 
produkter skall det finnas en ftanktion för löpande underhåll och administration av produkt
katalogen. En vilande varugmpp skall kunna uppgraderas till aktiv och vice versa för att 
motsvara det med tiden förändrade utbudet och behovet av produkter i affärsrelationen. Det 
kan exempelvis röra sig om produkter som öppnar för nya användningsområden i Snickar
Lagets egen produktion. En aktiv vamgmpp kan även göras till vilande, dvs. den knyts inte 
ti l l en i kontrakt fastslagen lagemivå eller kontinuerlig inköpskvantitet. Anledningen till att en 
vamgmpp ändras fi^ån aktiv t i l l vilande kan vara en förändring i SnickarLagets eget produkt
utbud. En annan anledning skulle kunna vara en förändring av SnickarLagets produktion. 
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Nyckelbegrepp Varugrupper (aktiva) med en aktiv 
kontraktsstatus 

Varugrupper (övriga) med en passiv 
kontraktsstatus 

Kontrakt Aktivt ramkontrakt som omförhandlas 
med jämna tidsintervaller 

Kontrakt upprättas vid beställning 

Levererad volym per år > 120 m^/år < 120 m^/år 

Leveranser per kontrakt Många En eller få 

Typ av produkter "Specialprodukter, oftaköpsvaror" "Standardprodukter, sällanköpsvaror" 

Lagernivå Överenskommelse finns för lägsta 
lagernivå för utvalda varugrupper 

Disponibla produkter beställs ur Olabs 
ordinarie produktion och lager 

Redovisning av uppdaterat 
lagersaido i produkt
katalogen 

Skall vara ständigt uppdaterad genom 
automatiska rutiner i OLF-system 

Nej. Lagersaido kan redovisas vid 
förfrågan och ev. beställning 

Lagerplats Bestämd lagerplats för kund med 
möjlighet till klimatstyrning 

Konventionell lagerhantering 

Typ av leveransplan 
(-prognos) 

Rullande beställningar i form av en 
leveransplan. Vissa produkter har 
stående beställningar som ändras vid 
behov av kund. 

Enstaka beställningar som genomförs 
då behov uppstår. Större beställningar 
kan aviseras i förväg genom IT-stödet. 
Annars nivå "0 m^". 

4.2 Processöversikt 
Initierat av sitt behov av furuprodukter begär SnickarLaget per telefon att få en lagerlista över 
Olab Timbers aktuella lager. Denna begäran sker ca 1 ggr per vecka. 

Lagerlistans omfattning avgränsas av de produkter som specificeras enligt gällande ramavtal. 
Affärsrelation och Dyad 1 (Översikt) 

OLAB Timber 

Kontrakt 

Stocknota 

Avrop 

Leverans 

^ Betalning 

Kommunikation Snickarlaget 

Stocknota 

Avrop 

Leverans 

Faktura 

Betalning 
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Den produktionsansvarige för förädlingsarbetet hos Olab Timber tar fram lagerlistan genom 
en manuell rutin i det befintliga OLF-systemet WinSaw. Lagerlistan skrivs ut på en vanlig 
skrivare för att sedan via en faxmaskin faxas över till SnickarLaget. 

Den produktionsansvarige tar emot lagerlistan och studerar denna. Han jämför Olabs 
befintliga utbud av produkter med behovet och rådande lagersituation för furuprodukter. 

Utifrån denna analys väljer han ut de produkter som det finns ett behov av. Dessa produkter 
markeras med ett kryss på den faxade lagerlistan. Då urvalet är färdigt faxas den ikryssade 
lagerlistan tillbaka till Olab Timber. Denna ikryssade lagerlista utgör därmed en bestälbiing 

OLAB Timber 

Skrivare 

Telephone 1 eiepncne 

Snickarlaget 

Befintlig kommunikationslösning som bygger på telefon och faxlösning. 

(avrop) av produkter inom befintligt ramavtal vilket innebär att priser, leverans- och fakture
ringsvillkor redan är definierade enligt gällande ramavtal. Avropet initierar en lastorder och 
därmed en fakturering hos Olab Timber. Avropet omfattar ungefär ett billass vilket innebär att 
det sker en biltransport per vecka från Olab Timber t i l l SnickarLaget. För att minimera 
transportkostnaden eftersträvar man att så långt som det är möjligt "fylla bilen" med pro
dukter. För affärsprocessen har vi därmed identifierat sex olika affärsmeddelanden enligt 
följande. 

Sammanfattning av affarsmeddelanden. 
Nr Affärsmeddelande Kommentar 
1 Kontrakt, (K) Kontraktet, eller prislistan, görs upp vid en förhandling och regleras 

i ett skrivet kontrakt som omförhandlas ca 2 ggr/ år. 
2 Lagerlista, (LL) Lagerlistan specificerar ett selektivt urval av de paket som finns 

disponibla i säljarens lager. Styck per längd framgår av 
specifikationen. 

3 Avrop, (A) Avropet avviker från konventionella avrop genom att enskilda paket 
avropas. På konventionella avrop endast volym per produkt med 
önskemål/krav om längder. 

4 Paketspecifikation, (PS) Paketspecifikationen skickas med den fysiska leveransen av 
paketen, samt även som en bilaga till fakturan. 

5 Faktura, (F) Fakturan skrivs ut och skickas till köparen, den överförs även till 
kundreskontran. 

6 Betalning, (B) Betalning sker till bank och registreras i kundreskontran. 

Av ovanstående affärsmeddelanden har Lagerlista (LL), Avrop (A) och Paketspecifikation 
(PS) valts ut. Nyttan av att effektivisera affärskommunikationen för denna typ av affärs-
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meddelanden bedöms vara störst utifrån nu kända förutsättningar hos SnickarLaget och Olab 
Timber. En fördjupad beskrivning av affarsmeddelanden finns bilaga 2. 

4.3 Beskrivning av utvecklad affärsprocess 
Syftet med detta avsnitt är att: (1) beskriva den utvecklade affärsprocessen, från det att behov 
av furuprodukter har identifieras hos SnickarLaget t i l l det att den beställda leveransen an
kommer ti l l SnickarLaget samt (2) beskriva vilka typer av funktioner både SnickarLaget och 
Olab använder i IT-stödet för effektivare affärskommunikation. 

4.3.1 Översikt av affärsprocessen och affärsmeddelanden 
Fas 
Nr 

Affärsmeddelande och 
kommunikationsriktning 

Kommentar 

1 Kontrakt, (KO) 
Olab <—> SnickarLaget 

Kontraktet med tillhörande prislista fastställs genom en återkommande 
förhandling som genomförs ca 2 ggr/ år. Kontraktet registreras i WinSaws 
applikation för kontraktsregistrering. 

2 Uppkoppling och Inlogg-
ning (UK) 
SnickarLaget - > Olab 

Olabs utbud av produkter och SnickarLagets behov av produkter "möts" i en 
kundspecifik produktkatalog. SnickarLaget får åtkomst till "sin" produktkatalog 
genom uppkoppling och inloggning mot Olabs OLF-system genom en 
terminalserver-lösning. 

3 Produktkatalogen, (PK) 
Olab - > SnickarLaget 

Produktkatalogen innehåller dels produkter som specificeras och prissätts 
enligt gällande ramavtal och därmed beställs kontinuerligt, allteftersom behov 
uppstår (oftaköpsvaror med aktiv kontraktsstatus), dels produkter som köps in 
och beställs diskontinuerligt (sällanköpsvaror med vilande kontraktsstatus). 
Produktkatalogen skall redovisa produkter som finns disponibla i lager för 
leverans eller finns färdiga för ytterligare vidareförädling. 

4 Beställning och Beställ
ningslista (BL) 
SnickarLaget --> Olab 

Utifrån SnickarLagets behov av produkter och utifrån Olabs disponibla lager 
genomförs en beställning med stöd av IT-stöd. Beställningen genomförs 
genom att beställningsansvarig hos SnickarLaget registrerar vilka produkter 
och virkespaket han vill skall ingå i den kommande leveransen. Den genom
förda beställningen ur produktkatalogen sammanställs i en beställningslista 
som bör numreras med ett löpande unikt ordernummer. Beställningslistan 
används dels av SnickarLaget för att dokumentera och följa upp genomförd 
beställning, dels för Olabs ordermottagare som underlag för att verkställa 
genomförd beställning till en leverans vilket inkluderar aktiviteter för förädling, 
utlastning, transport, fakturering, lageradministration etc. 

5 Leveransplan (LP) och 
Leveransplanlista (LPL) 
SnickarLaget --> Olab 

Utifrån SnickarLagets kommande behov av produkter fastställs en leverans-
plan gällande produkter som omfattas av ramavtalet (oftaköpsvaror). För 
oftaköpsvarorna har det i ramavtalet fastställs ett minimilager. För utvalda 
produkter har det också definierats en stående beställning. 

6 Utloggning och 
Nedkoppling (NK) 

Då SnickarLagets beställare har utfört aktiviteterna med beställning och 
leveransplan kopplas anslutningen mot Olabs OLF system bort genom 
utloggning och nedkoppling av terminalserver. 

7 Paketspecifikation (PS) 
Olab --> SnickarLaget 

Paketspecifikationen skickas med den fysiska leveransen av paketen, samt 
även som en bilaga till ordinarie fakturan som skickas med "snigelposf. 1 
dagsläget finns inga behov hos SnickarLaget att erhålla denna elektroniska 
paketspecifikation för exempelvis automatisk registrering av in- och utflöde ur 
eget lager för furuprodukter. 

8 Faktura (FA) 
Olab --> SnickarLaget 

Fakturan skrivs ut och skickas till SnickarLaget per post. Därefter överförs 
den till kundreskontran. 

9 Betalning (BE) 
SnickarLaget --> Olab 

SnickarLagets betalningar för utförda leveranser sker till Olabs bankonto. 
Betalningen registreras i OPABs kundreskontra. 
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Utifi-ån genomförd analys av befintlig affärsprocess och -kommunikation som underlag gör vi 
den samlade bedömningen att mest nytta i förhållande t i l l kostnader genereras genom att 
utveckla IT-stöd som stödjer faserna 2, 3, 4, 5 och 6 enligt beskrivning ovan. 

I praktiken innebär det att vi ur den gamla affärsprocessen "skär u f gamla rutiner med 
tillhörande IT-stöd (fax, telefon) för faserna Nr 2 tom Nr. 6 och "fogar in" nya utvecklade 
rutiner med tillhörande nyutvecklat IT-stöd. (PC, terminalserver, modem, telefon). 

För mer detaljerad information se bilaga 1 där flödet av aktiviteter beskrivs i den utvecklade 
affärsprocessen samt hur aktiviteterna är tänkta att stödjas av ett utvecklat IT-stöd för 
effektivare affärskommunikation. 

Det innebär att IT-stöd för effektivare affärskommunikation skall utvecklas för följande 
aktiviteter; 

2. Uppkoppling och inloggning (UK) 

3. Produktkatalog (PK) 

4. Beställning (BE) och Beställningslista (BL) 

5. Leveransplan (LP) och Leveransplanlista (LPL) 

6. Utloggning och Nedkoppling (NK) 

4.4 Beskrivning av "TerminalServer-Iösning" för effektivare affärs
kommunikation 

Syftet med detta avsnitt är att: 

• Övergripande beskriva en terminalserver-lösning för effektivare affärskommunikation. 

• Redovisa nödvändiga tekniska förutsätmingar för SnickarLaget och Olab. 

• Redovisa identifierade för- och nackdelar med terminalserverlösning. 
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4.4.1 Beskrivning av TerminalServer-Iösning (TS) 
Syftet med detta avsnitt är att kort beskriva vald TerminalServer-lösning. 

Utvidgning och vidareutveckling av befintligt OLF-system 
En terminalserver-lösning innebär att det befintliga OLF-systemet utvidgas och vidare
utvecklas så att SnickarLagets beställare blir en tilldelad användare av utvalda och 
nyutvecklade funktioner i Olabs OLF-system. 

Trätek 

Vald "Teknisk IT-Nivå". Terminalserver med Modem 
(O.OSMps) alternativt ADSL (0.5 Mps) 

Modem / 
Router 

Modem / 
Router 

Arbetsstation T E L E / 
MODEM 

Leverantör 

Kund 

i Brandväg 
Arbetsstation 

INTERN] 

Nätverks 
Server 

En terminalserver ftmgerar som en minidator med samma grafiska möjligheter som en PC. 
Olika användare får tillgång till terminalservem vilket innebär att man delar på program och 
processorkraft. Möjlighet till Terminalserver är standard i Windows 2000. Programmen 
exekveras i servem. PC/klienten presenterar skärmbilderna och förmedlar tangenttryck-
ningama. 

Enkel uppkoppling via modem eller modempool 
Anslutningen ti l l terminalservem kan ske via ett lokalt nätverk eller via ett uppringt analogt 
modem. Då det enbart är bildskärmsuppdateringama och tangenttryckningarna som förmedlas 
mellan terminalserver och klient så krävs måttlig överföringshastighet (smal bandbredd = 
vanlig telefonledning med ett snabbt standardmodem). Det innebär att det krävs relativt sett 
okomplicerade tekniska forutsättningar for att uppnå acceptabel prestanda. Vi gör bedöm
ningen att minst 33 kilobytes / sekund krävs for att framtagen applikation inte skall kännas for 
"trög". Datahastigheten uppnås vid de flesta modemuppkopplingar, även for trådlösa upp-
koppHngar typ GPRS-uppkoppling via en GSM-systemet. 
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Installation av mindre klientprogramvara hos SnickarLaget 
För att en klient (SnickarLaget) skall kunna kommunicera krävs en klientprogramvara. 
Programvaran installeras på klientens (SnickarLagets) PC-maskin med tillhörande modem. 
Programvaran kan installeras samtidigt på flera olika PC-maskiner. Fömtsättningen är att 
dessa kan kopplas upp till telefonnätet via ett modem eller en modempool. 

Framtida möjlighet till snabb och säker uppkoppling 
SnickarLaget har numera tillgång till en fast Intemet-förbindelse (bredband) som når Olabs 
OLF-system via Internet. För att erhålla en god säkerhet används VPN (Virtual Private 
Network = Virtuellt Privat Nätverk) vid uppkopplingen via Intemet. En VPN-lösning innebär 
att man skapar en skyddad "tunnel" för sin anslutning i det öppna Intemet-nätverket. Fast 
uppkoppling mot Intemet innebär en avsevärt snabbare uppkoppling och förbindelse jämfört 
med en konventionell modemlösning. En konventionell modemlösning ger dock tillräcklig 
hastighet för utvecklad IT-lösning. 

Begränsad tillgång till OLF-systemet för utvalda användare 
Genom att starta en terminalserver-session genomför SnickarLaget dagligen aktiviteterna för 
beställning och leveransplan med stöd av utvecklade funktioner i Olabs OLF-system WinSaw. 
Utvalda användare hos SnickarLaget (ex. beställningsansvarig) registreras som användare. 
Olab ger därmed SnickarLaget en begränsad tillgång till utvalda och specialutvecklade appli
kationer i befinfligt OLF-system (WinSaw). 

4.5 Presentation av utvecklad applikation - EAKIT-1 
EAKIT-applikationen för aktuell affärsrelation kan presenteras på följande sätt ur ett över
gripande perspektiv. 

GUKB 

WinSaw CBf S EAKIT E D 

Produktkatalog 

; Tele- \ 
\ nätet 

OLAB-kunden 

lU. 

WinSaw-databas 

Figur 5. Översiktlig beskrivning av EAKIT-1-applikationen och relationen till WinSaw. 

WinSaw-databasen är gemensam för både WinSaw-programmet och EAKIT-applikationen. 
Genom användningen av en gemensam databas kan en delmängd data göras tillgänglig i de 
båda applikationema. 
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4.6 Utvärdering av affärsrelation 
Nedan följer en genomgång av systemanvändningen. Redovisningen baseras på intervjuer i de 
båda företagen och på skriftligt material (systembeskrivningar etc). 

4.6.1 Utgångspunkter och ambition för projektet 
Projektet initierades av ledningen för EAKIT. Behovet av projektet grundas på erfarenheter 
fi-ån ett tidigare FoU-projekt (SAIT; se t.ex. Axelsson et al., 2000) och en utförd verksamhets
analys bland annat mellan medverkande företag. EAKIT har specifikt sin utgångspunkt i en 
problemanalys som visade på att kommunikationen mellan beställare och leverantör inte 
ftmgerade helt tillfi"edsställande utan behövde effektiviseras. Bland annat ägnade kunden 
mycket tid och kraft åt att försöka nå kontaktpersoner på sågverket samtidigt som sågverkets 
information inte alltid var tillräckligt uppdaterad. 

Det förstnämna exemplifieras av inköparen på SnickarLaget på följande sätt: 

Vi såg det här som naturligt enklare om vi direkt kunde nå dem utan att vi säger så, jaga 
folk på ett sågverk. [...] det var ju jättesvårt, det krävde åtta, ibland tio telefonsamtal. 
Många gånger satte jag mig i bilen och körde ner för att få allting utrett. (Inköpare, 
SnickarLaget, nov 2003) 

Överlag är dock affärsrelationen mogen (etablerades i början av 1980-talet), stabil och 
fi-amgångsrik. Individer i de olika företagen lär sig av varandra över tiden och utbyter 
erfarenhet. Detta skapar god förtrogenhet med varandras verksamhet och flera kunskaps-
mässiga bindningar. 

Ytterligare drivkrafter i projekt är att båda företagen är positiva till användning av ny infor
mationsteknik samt utvecklad användning av befintlig teknik. Ledningen för SnickarLaget 
betonar också vikten av att skapa en intressant och attraktiv arbetsplats för medarbetare 
genom nyttjandet av ny teknik. Genom detta vill de kunna behålla och utveckla kompetent 
personal. 

Sedan var ambitionen att göra kostnadsbesparingar förstås central. Denna ambition delas av 
de båda företagsledningarna, liksom att IT-lösningen måste vara enkel och bygga på redan 
känd teknik. Ser vi till de olika motiven som finns hos respektive företag kan dessa beskrivas 
som följer: 

9 Olab önskade i första hand uppnå ökad kundnytta genom att använda IT för att nå leveran
ser av rätt produkter i rätt tid. Interna ambitioner var också att förenkla informationshante
ringen kring lagemivåer. 

SnickarLaget önskade utöver ovanstående kompetenssäkring och en allmän effektivitets
strävan också att förenkla och förbättra affärskommunikationen och den interna kommu
nikationen och fördehiingen av arbetsuppgifter mellan inköpare och produktionspersonal. 
En omfördelning av initiativ t i l l avrop genomfördes, vilket innebar en delegering av 
arbetsuppgifter från just inköpare till produktionspersonal. 

^ Verksamhetsanalysen utgick bland annat från Förändringsanalys enligt SIMM (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) samt 
Träteks PROTEK-analys. Resultat från analysen redovisas också i Adolfson, Melin och Markgren (2000). Melin (2002) 
innehåller också analys av träindustri samt även verkstadsindustri, med stöd av en liknande ansats. 
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Att foretagen har en långvarig affärsrelation har betydelse vid denna typ av projekt enligt 
företrädare for båda organisationerna. Aktörema känner varandra väl och känner till respek
tive verksamhet väl. Den vardagliga interaktionen och utbytet är en viktig del i lärandet kring 
varandras verksamhet. De har också som nämnts ovan arbetat tillsammans i gemensamma 
utvecklingsprojekt tidigare. Dessa projekt har bland annat inneburit att produktion (limning) 
har flyttats från SnickarLaget t i l l Olab for att nyttja komparativa fordelar och kunna koncen
trera sig på kämverksamhet. Dessa lyckade aktiviteter finns med som viktiga forutsättningar 
for att kunna kommunicera och förstå varandra även i aktuellt projekt samt också "ta ut 
svängarna" och tänka kreativt, öppet och prestigelöst. Att just etablerade affärsrelationer, 
paradoxalt nog, bildar goda forutsätmingar for forändringar beskrivs också i forskning om 
industriella nätverk (se vidare t.ex. Gadde och Håkansson, 1992; Hammarkvist et al., 1982; 
Johanson och Mattsson, 1987; Melin, 2002). 

Företrädare for foretagen önskar också använda IT-systemet for affärssamverkan med flera 
aktörer. Olab önskar att kunder som köper större volymer, likt SnickarLaget, också använder 
systemet. SnickarLaget ser gärna att även andra leverantörer till dem, bland annat av trävaror, 
skulle kunna använda systemet for att de tillsammans skall kunna nå liknande effektivitets
vinster som i foreliggande affärsrelation. Även om den IT-lösning som utarbetats inom ramen 
är tekniskt sett relativt okomplicerad, krävs dock, enligt foretagen, en viss datormognad for att 
initialt kunna ta t i l l sig idén med lösningen samt också ha en lämplig teknisk plattform att 
använda applikationen på. 

Affärsrelationen är mogen, stabil och framgångsrik. Det är gynnsamt tillsammans med att företagen är positiva till 
ny implementering och användning av infonnationsteknik, vill nå effektiv organisering, goda affärsrelationer samt 
goda arbetsförhållanden. Enkelhet är ett ledord i utvecklingen av informationsteknik, liksom att utvecklade system 
skall vara möjliga att använda för flera affärsrelationer. Viktiga förutsättningar för att nå framgång vid utveckling 
och användning av systemet är att utgå från en lämplig informationsteknisk plattform samt att som samlad 
användande organisation ha tillräcklig datormognad. 

4.6.2 Kravhantering och deltaktighet 
Båda företagen känner att de fatt mycket stor möjlighet att påverka utformningen av IT-stödet 
exempelvis vilka funktioner som skall ingå samt utformningen av rapporter och skärmbilder. 
Detta uttalas tydligt på följande sätt av företrädare från sågverket: 

Själva programmet tycker jag är väldigt väl tilltaget utifrån de krav och behov som vi 
och SnickarLaget har ställt i det fallet. [...] Vi hade ju ganska tätt med projektmöten när 
vi var med [...] När det gällde datasidan så är det nog det bästa jag varit med om, både 
själva upplägget och även om man tittar på resultatet. (Försäljningsansvarig, Olab, nov 
2003) 

Kravhanteringen beskrivs vidare av användare som "smärtfri". SnickarLaget uttrycker 
delaktigheten i forstudie- och utvecklingsfasen på följande sätt: 

Vad säger du om i vilken mån projektet har tagit hand om de behov eller de krav som ni 
har haft? 

Jag tycker det fullt ut egentligen. Jag tycker att vi har fått vara med och egentligen har 
man ju följt oss nästan slaviskt i det här, vill jag påstå. Det ser man om man tittar på de 
gamla listorna och när man tittar på vad man får upp på skärmen idag så är det ju en 
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vidareutveckling av dem egentligen. Och det har vi tagit fram tillsammans [...]. Så de 
kraven tycker jag att man har tillgodosett. Vi har inte haft några krav som vi inte har fått 
igenom [...]. (Inköpare, SnickarLaget, nov 2003) 

Användare av systemet i produktionen hos SnickarLaget uttrycker också följande kring krav
ställande och delaktighet: 

Jag tycker att det var helt fantastiskt egentligen att de lyssnade så mycket. [...] vi gick ju 
in med att säga att "vi vill ha ett väldigt enkelt system " Och det fick vi ju. [...] Om alla 
projekt fungerade så, så skulle det vara bra... (Systemanvändare i produktionen, 
SnickarLaget, nov 2003) 

Den samstämmighet som fanns mellan företagen kring krav på systemet gjorde kravhante-
ringsprocessen enkel enligt deltagarna. Att systemet också delvis bygger på och utvecklar 
redan för företagen kända mtiner och dokument (se t.ex. listor enligt ovan) gör att arbetet 
kunnat gå relativt snabbt framåt. 

Utvecklingsprocessen präglas av en hög grad av medverkan från företagen vid hanteringen av systemkrav. Före
tagen var också samstämmiga i sin kravuppfattning och sina intentioner med systemet. 

4.6.3 Effekter av EAKIT-systemet 
Interaktionen och kommunikationen i affärsrelationen har påverkats i och med införandet av 
systemet. Telefonsamtal och i vissa fall riktade besök har i hög utsträckning bytts ut mot 
elektroniska meddelanden. Avrop sker via applikationen, liksom möjlighet att skriva in 
planerade avrop för framtiden. Detta ger leverantören en ökad handlingsfrihet och framför
hållning i produktionen. 

Den produktkatalog som utvecklats inom ramen för projektet och EAKIT-applikationen är en 
viktig del i att exponera leverantörens utbud. Ett skärmbildsexempel visas nedan. 
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Figur 6. Produktkatalog (exponering av utbud) från Olab Timber till SnickarLaget. 
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Nedan följer också ett exempel på hanteringen av beställning från SnickarLaget till Olab 
Timber (beställning är synonymt med avrop inom ramavtal). 
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Figur 7. Avrop (beställning) från SnickarLaget till Olab Timber. 

Den försäljningsansvarige på sågverket värderar förändringen i exponering av utbud och av
rop på följande sätt: 

Det Jungerar bättre,för de gånger [inköparen på SnickarLaget]... det är oftare han som 
ringer till mig än jag ringer till honom då, för ringer han mig så beror det ofta på att 
någonting inte fiingerar ur hans horisont. [...] nu införde vi det här i mars så jag märker 
de här samtalen mellan oss har ju successivt minskat sedan mars också, för det var mer 
strul i början, kanske inte i systemet utan det var väl mer för oss att uppnå de här lager-
nivåerna som vi ska ha. (Försäljningsansvarig, Olab, nov 2003) 

Exempel på hur applikationen används för att utfärda en leveransplan följer nedan. 

f^' - (Bestallnin 
3 Åriw a«<iig«̂« Fîwter 2 
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Figur 8. Leveransplan av beställda produkter. 

Systemanvändaren i produktionen på Olab beskriver att det är bra att slippa ta emot faxade 
beställningar. Systemet har också bidragit t i l l att synliggöra när det saknas produkter för 
leverans. Systemet har, enligt sågverket, inneburit att kraven på dem i rollen som leverantör 
har blivit hårdare. Ett exempel på detta är att de verkligen måste ha produkter färdiga för 
leverans enligt avtal. Det anses också ha bidragit t i l l att de, enligt systemanvändaren i produk
tionen, "har bättre koll på sitt lager". Tidigare, med faxade lagerlistor (som underlag för 
beställning), var detta inte lika synligt för kunden. I någon mening innebär detta att leveran-
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tören "öppnar ett fönster", visar sitt utbud och tar en risk. Öppenheten torde dock på sikt 
gynna affärsrelationen för båda parter. Just öppenhet och ömsesidig tillit mellan affärsparter 
betonas bland annat av Axelsson (1996) samt Gummesson (1998). 

Vidare har också fakmreringen kunnat effektiviserats med stöd av EAKJT-applikationen. 
Olab Timber beskriver det som att det nu endast handlar om "en knapptryckning". 

1 ~ 1 

Figur 9. Systemanvändaren i produktionen på Olab Timber. 

Vidare värderas övergången från interaktion via telefon till att i högre uträckning kommuni
cera via dator på följande sätt: 

Till viss del tappar du den sociala biten eller diskussionsbiten. Vi talas väl vid relativt 
ofta och vi besöker varandra så ofta ändå, så att jag tycker inte att det har någon större 
betydelse i det fallet. (Försäljningsansvarig, Olab, nov 2003) 

För att bibehålla den sociala dimensionen av affärsrelationen (se t ex Axelsson, i 996) är det 
viktigt att inte ersätta den med elektroniskt medierad kommunikation, utan dessa två kan 
komplettera varandra på ett for organisationema och individerna ändamålsenligt sätt. En arena 
for samverkan vid sidan om den dagliga affärskommunikationen forefaller vara en möjlig 
lösning (for en reflektion om arenabegreppet, se t ex Kock, Axelsson och Melin, 2001). 
Exempel på arenor är gemensamma workshops mellan kund och leverantör for att analysera 
och utveckla affärsrelationer där "vardagliga" prisförhandlingar exempelvis inte ingår. 

Hur har då IT-lösningen påverkat sättet att organisera intern verksamhet i de båda foretagen? I 
SnickarLagets verksamhet har återkommande avrop delegerats från inköpare till produktions
personal. Detta har frigjort tid for inköparen att ägna sig åt andra väsentliga frågor i foretaget. 
Han uttrycker att avrop och leverans blivit mer tillförlitliga. Han kan istället ägna sig åt mer 
kreativa och utvecklingsinriktade aktiviteter. För produktionsenheten har detta bland annat 
inneburit att avropen organisatoriskt placerats direkt där behovet uppstår och är känt och 
tydligt - bland produktionspersonalen. Ett kommunikationsled har därmed också tagits bort. 
Det merarbete i form av tid som avrop medför for produktionspersonal har stannat vid två 
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timmar per vecka, vilket i sammanhanget kan anses som marginellt. Företrädare för 
SnickarLaget påvisar också att en renodling av lager för insatsvaror har kunnat ske parallellt 
med systeminförandet. 

I operativ produktion har också applikationen påverkat SnickarLagets verksamhet positivt. 
Det kommer till uttryck här: 

Jag får de längderna som jag vill ha. Jag slipper gå att bära på de här långa... då 
kanske och det går ju snabbare också, mindre spill blir det. Fast det är sådant där som 
är svårt att räkna på. (Systemanvändare i produktionen, SnickarLaget, nov 2003) 

Figur 10. Systemanvändaren i produktionen på SnickarLaget. 

För Olabs del har systemet också fått organisatoriska effekter och vinster. Det är en tydligare 
struktur för uppdatering av lagersaido, både med avseende på nyproducerade varor men också 
sålda varor. Denna direkta uppdatering innebär också en tidsbesparing i och med att den 
manuella kontrollen av lagersaido tagits bort. På samma sätt som hos SnickarLaget har 
applikationen medfört att ett kommunikationsled uteslutits i den vardagliga interaktionen; 
säljaren. Avrop av produkter når produktionen direkt. Emellertid finns sannolikt ytterligare 
interna organisationsvinster att göra. Den nyutvecklade EAKIT-applikationen är inte fiallt 
integrerad med organiseringen av tidigare produktionssteg. Exempelvis förefaller inte data om 
efterfi-ågan (i tid och produkttyp) få tillräckliga konsekvenser för mer operativ planering av 
produktionen, dess systematik och proaktivitet, tidsprecision i olika produktionssteg, leverans 
och kommunikation kring densamma. Möjligen kan också vissa begränsningar i möjligheten 
att organisera produktion hänföras t i l l ett behov av nyinvestering i viss produktionsutrustning. 
Produktionspersonal vid sågverket nämner bland annat torkanläggning och hyvling (med 
långa omställningstider) samt kapning som trånga sektorer. 
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Interaktionen och kommunikationen i affärsrelationen har påverkats av systeminförandet - sågverket har "öppnat 
ett fönster" från sitt OLF-system till sin kund. Telefonsamtal och vissa besök har i hög utsträckning bytts ut mot 
elektroniska meddelanden, vilket sparat tid. Detta är ett komplement till behovet och nyttan av sociala kontakter 
och möten. Systemet har ökat kraven på leverantörens leveransförmåga och gjort det enklare för kunden att 
avropa produkter. I kundens verksamhet medför användningen av systemet en delegering av arbetsuppgifter och 
möjligheten att slopa en kommunikationsled. Leverantören har fått en direkt informationslänk till OLF-systemet 
och har renodlat sitt utbud av produkter. 

4.6.4 Systemets funktionalitet 
Enligt användarna av systemet används merparten av de ftinktioner som appUkationen inne
håller. Detta antyder att kravspecifikation, med sin utgångspunkt i verksamhetsbehov och 
möjligheter med aktuell informationsteknik samt befintliga system, speglar ett behov i orga-
nisationema. Således är systemet i och med detta inte heller att betrakta som en "överinveste
ring", utan en väl avvägd investering och en verksamhetsstödjande satsning. 

Den enda systemfunktion som inte nyttjats hittills (november 2003) rör omflyttningen av 
produkter från en kategori (varugrupp) till en annan. Det kan finnas flera förklaringar t i l l 
detta. Systemet har inte varit i drift särskilt lång tid så behovet av omflyttningar har inte 
uppstått, eller också kommer inte ett sådant behov att uppstå och bidra till ftmktionsanvänd-
ning i fi-amtiden. 

Merparten av systemfunktionerna används! 

4.6.5 Några utmaningar 
I samband med användningen av systemet identifierades ett problem i att införmation till 
synes föll bort. Kommentarer som skrevs efter vissa artiklar, som inte var beställda, vidare
befordrades alltid fi^ån kund t i l l leverantör. 

Då kan jag inte skriva på den raden som är tom, då funkar inte detta i systemet. För jag 
skrev ju alltid på den raden som var tom och det såg aldrig produktions ansvarig på 
Olab. (Systemanvändare i produktionen, SnickarLaget, nov 2003) 

Kommunikationen är heller inte alltid symmetrisk eller ömsesidig i betydelsen att fi^åga och 
svar matchas. Detta är dock inte relaterat till systemegenskaper vad vi kan se, utan mer an
vändarens kommunikationsmönster och -vanor. Ibland kommer svar på produktionsperso
nalens fi^ågor fi-ån kunden ti l l leverantören, ibland inte. Uteblivna svar ger upphov ti l l ovisshet 
- en avsaknad av tilh-äcklig interaktivitet. Exempelvis: Har kommentaren och fi-ågan kommit 
fram? Kommer den att besvaras men inte just nu? 

I samband med systemutveckling är det inte ovanligt att dokumentation och utbildning 
genomförs sist, eller t i l l och med inte alls, i en utvecklings- och implementationsprocess. Vid 
utvärderingen av systemet och användningen inom ramen för föreliggande projekt framkom 
att systemdokumentation saknas samt att ingen explicit utbildning i systemet ägt rum. Detta 
kan förstås kritiseras. Samtidigt uttrycker användare, vad gäller utbildning, att systemet är 
enkelt att använda, liknar tidigare rutiner samt att merparten av funktionerna de facto används. 
Användama av systemet är också relativt få. Att systemdokumentation saknas är ur ett för
valtningsperspektiv förstås inte önskvärt. Avsaknaden av sådan gör det svårt att föra över 
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kunskap om systemet mellan olika personer för exempelvis löpande användning och för
bättring. 

Finns det några funktioner som önskas i systemet som inte tillgodoses? Vid intervjim med 
systemanvändaren i produktionen på Olab framkom att en funktion för att visa lägsta 
definierade lagemivå (miniminivåer) saknas. Dessa finns istället på väggen i användarens 
kontor. 

Ser vi till EAKIT-applikationens nytta för affärsrelationen firms påtaglig sådan i att visa lager
nivåer och -sammansätming (exponera akmellt utbud). I relafionen har det också blivit 
enklare (bland annat sparas tid för kontakt) för SnickarLaget att nå Olab för att beställa (avrop 
av produkter inom ramavtal). 

Vad gäller företagens interna nytta av och potentialen hos systemet har vi identifierat att det 
sarmolikt firms en outnyttjad potential vid tidpunkten för utvärderingen. För SnickarLagets del 
har vissa steg tagits i och med att en delegering av avrop och insamling av produktbehov till 
produktionspersonal skett. För att fä mer nytta av applikationen och sättet att arbeta (internt 
och externt riktat) gentemot Olab så anser vi att detta bör nyttjas gentemot andra kunder. 
Möjligen firms också mer att vinna kring den intema hanteringen av att identifiera produkt
behov i produktionen. 

För Olabs vidkommande firms också organisatoriska utmaningar för att få en större nytta av 
systeminvesteringar. Enligt analysmaterialet finns behov av att se till att frågor och kommen
tarer via systemet från kunden (om exempelvis vissa produkter och dimensioner, leveransfid-
punkter etc.) verkligen blir besvarade - att dialoger avslutas inom rimlig tid. Viktigt kring 
detta kan vara att klargöra vilka ömsesidiga förväntningar som skall firmas på svarstider, typ 
av svar (även om svaret till exempel är av typen "vi kan inte leverera efterfrågad produkt 
enligt önskemål nu, men inom en vecka"), innehåll i konmientarer och frågor samt vad som 
sker vid uteblivna svar (till exempel vem eller vilka som gör vad både från kimden och leve
rantörens sida). Det förefaller också firmas behov att förtäta och förtydliga dialogen internt 
mellan olika steg i produktionsprocessen samt i länken ti l l leverans. Även för Olabs del ser vi 
möjliga vinster i att använda arbetssättet och applikationen gentemot andra kunder, liknande 
SnickarLaget. 

IT-system används i organisatorisl<a sammanhang. Att finna ändamålsenliga, l<ringliggande, processer för att 
kommunicera är centralt. Här är systemet bara en ingrediens. Vid utvecklingen av systemet prioriterades inte 
utbildning och systemdokumentation. Detta kan förstås kritiseras. Samtidigt är användarantalet litet och systemet 
är enkelt för användarna att handha. Viss ökad funktionalitet har inte inkluderats i systemet och någon funktion 
har inte fungerat helt tillfredsställande hittills. 

4.6.6 Är det elektroniska affärer man gör? 
Elektroniska affärer eller elektronisk handel är vida diskuterat i företags- och forskarsamman-
hang samt branschtidningar. Vilka känslor och associationer begreppet och företeelsen ger 
upphov ti l l har varierat, mellan olika aktörer förstås, men också markant över tid; kanske mest 
före och efter den så kallade IT-bubblan. 

Anser projektdeltagare att de genomför elektroniska affärer eller elektronisk handel med sin 
EAKIT-applikation? 
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Jag skulle vara tveksam till att kalla det elektronisk handel, det är ju ingen som handlar 
med det Det är ju ingen vara att välja ut som någon kan gå in och köpa. Möjligtvis 
elektronisk affär, för i affären ligger väl även den löpande affären då, men inte handel. 
Det låter för mig fel, eller ett felaktigt ord. (Försäljningsansvarig, Olab, nov 2003) 

För det ligger en beställning i det? 

Precis, så att handeln är ju redan genomförd... (Försäljningsansvarig, Olab, nov 2003) 

Respondenten beskriver sedan att man kanske kan kalla sättet att nyttja IT-systemet för en 
löpande hantering av offerter. SnickarLaget svarar på följande sätt på huruvida de anser att 
elektroniska affärer eller elektronisk handel utförs: 

Det vet jag inte fullt ut, någon enkel form av det är det ju egentligen, det är ju en bit av 
det men inte fullt ut. Då kanske man skulle ha alltihop i systemet. (Inköpare, Snickar
Laget, nov 2003) 

Det finns olika definitioner av elektroniska affärer att analysera svaren utifrån. Väljer vi en 
vid definition baserad på ett resonemang av Fredholm (2000, s. 8) så innebär elektroniska 
affärer att någon form av affär, administrativ transaktion eller informationsutbyte exekveras 
med stöd av informationsteknik. Utifrån denna beskrivning råder ingen tvekan om att före
tagen i föreliggande projekt genomför elektroniska affärer. Preciserar vi vad som utförs vid en 
affär, så interagerar partema med varandra i en avropsfas (inom ett sedan tidigare etablerat 
och förhandlat ramavtal) och en prognosfas (beräknad framtida efterfrågan) med stöd av 
EAKIT-applikationen. Kontraktsnivån (med bland annat förhandling) är därmed separerad 
från (men utgör förutsättning för) transaktionsnivån vad gäller stöd av informationsteknik (se 
vidare Goldkuhl och Melin, 2001 för en diskussion om olika nivåer vid affärsrelationer och 
affärsinteraktion). Som tidigare nämnts fmns också en möjlighet att lämna kommentarer vid 
interaktion. Viktigt att påtala är dock att det inte handlar om att etablera en öppen marknad, 
eller marknadsplats, där exempelvis flera leverantörer och kunder kan göra ett utbud och en 
efterfrågan tillgänglig. Det handlar i projektets fall om en etablerad affärsrelation, där grund
villkor (t.ex. priser och produkter) är definierade på förhand. 

Önskar vi klassificera vilken typ av system som utvecklats ligger etiketten "Ett extranät som 
binder samman värdekedjan" nära. Applikationen som den används i projektet är som nämnts 
ovan för en redan etablerad affärsrelation, med en reglerad åtkomst för kund och leverantör, 
med kommunikation via WWW. Applikationen är också en modul i Olabs befintliga system 
WinSaw från SYSteam, vilket är att se som ett standardsystem. Standardsystem kan definieras 
som en mer eller mindre färdig programvara som efter viss anpassning kan användas direkt i 
ett företags verksamhet. Detta t i l l skillnad från egenutvecklade system som byggs från grun
den (Andersson och Nilsson, 1996; Melin, 2002; Nilsson, 2000, s. 204 f f ) . 

Medverkande företag känner en ovisshet kring om det är elektroniska affärer man gör med stöd av EAKIT-
applikationen. Vår uppfattning är dock att elektroniska affärer görs, med en fokusering på att visa ett aktuellt 
produktutbud, och tillåta avrop inom ramen för en etablerad affärsrelation med ramavtal som utgångspunkt. Det är 
med andra ord en extranätlösning i en specifik affärsrelation och inte en öppen marknadsplats med "osynliga" 
kunder, utan kända kunder. 



5 Analys, utveckling och utvärdering av affårsrelation 2 
Följande analys, utveckling och utvärdering är, vilket vi beskrev i rapportens avgränsning, 
betydligt mera kortfattad än tidigare fall. Utvecklingsansatsen är dessutom inte lika med 
avseende på bland annat processkartläggning (se vidare nedan). Materialet i denna del av 
rapporten bygger på intervjuer med deltagande företag och skriftligt material från bland annat 
systemleverantören. 

5.1 Process- och applikationsöversikt 
Aktiviteterna ( L l ) t i l l (L3) (nedan) hanteras i WinSaw på samma sätt som i EAKIT-l-appH-
kationen. När det är klart att "Leverera dokument" (L4) så tillkommer möjligheten att skicka 
specifikationen ti l l kunden i form av ett epostmeddelande med ett XML-meddelande i form av 
en bifogad f i l . XML-meddelandet är utformat enligt WoodX-standard. Meddelandet som an
vänds är av meddelandetypen "Package Specification" som är en typ av meddelandet 
"Delivery Message" 

Affärsrelation och Dyad 2 (Leverans) 

^ ^ ^ ^ ^ ^ Kunden 

Avrop med 
spec av paket 

Regisuera 
Avrop'Leverans 

(Snabborder) 

Reservera pakel 
Skriv laslorder 

av pakel 

Mottaga 
paket och 
dokument 

Leverera 
dokument 

Specifikation/ 
Följesedel 

5.1.1 Sändning av meddelande (paketspecifikation) 
Leveransbilden i WinSaw har här kompletterats med en knapp for "Skicka EDI" ( EDI Elec
tronic Data Interchange), Efter det att knappen tryckts ned och aktuell leverans visas på 
bilden, sker hantering automatiskt av systemet. 

Vissa grundläggande uppgifter fmns besvarade och registrerade: 
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• Vart skall meddelandet skickas? 
o Email-adress skall finnas angivet för klienten under aktuell kontaktman. 

• Hur vet systemet att det skall skicka WoodX-meddelande? 
o Under rubriken Parametrar i EAKJT-applikationen anges för kunden att meddelandet 

"Paketspecifikation" är av typen WoodX. 

• Hur kan kunden tolka koder, produkter, produktionsställe etc ? 
o Under rubriken Kodlistor i EAKJTserver finns en översättningsrutin, där leverantö

rens koder kopplas med motsvarande hos kund. 

EAKJT-applikationen ser att paketspecifikation till aktuell kund skall ske med ett WoodX-
meddelande. Meddelandet skapas, översätts och epostas till kundens adress. 

5.1.2 Mottagning av meddelande (paketspecifikation) 
EAKIT-applikationen tar emot ett meddelande som sparas av användaren i en angiven kataog. 
Paketen läses, koder översätts och WinSaws paketregister uppdateras. Hantering av koder, 
leverantörsnummer etc. sker i likhet med ovanstående punkt "Sändning av meddelanden". 
Nedan visas ett exempel på inleverans av preliminära paket. 

Piodukl Rad PioduU KonliR«i IrJVol d d 

_ i 

Figur 11. Inleverans av preliminära paket hos Eriwood. 

Avräkning mot inköpskontrakt kan sedan göras via WinSaw. En rättaingsfunktion för mot
tagna paket fmns också i applikationen. 

5.1.3 Konvertering av WinSawkoder t i l l kundens koder 
I nedanstående skärmbild specificeras konverteringen mellan WinSaw-koder och motsvaran
de koder i kundens kodlista (det vill säga när Eriwood agerar i rollen som leverantör och 
använder systemet). 
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Figur 12. Konvertering av WinSaw-koder till koder anpassade för kund. 

Konverteringen är ett exempel på när leverantören anpassar verksamhetsspråket (det Intema i eget OLF-system) 
till ett språk som passar kunden. Detta är att se som en anpassning till kundkrav. 

5.2 Mål med IT-stöd för effektiv affårskommunikation 
Företrädare för Eriwood beskriver att incitamentet för att delta i projektet är drivet av kund
behov. Eriwood är mycket marknadsorienterade och fann initiativet från tidigare nämnda 
trävarukedja Travis Perkins intressant och de ville gärna tillgodose sin kunds behov. Sedan en 
första samarbetspartner hoppat av EAKIT-projektet kom möjligheten för Eriwood att delta 
därför lägligt. Eriwood hade också via sin engelska kund fått information om WoodX. En av 
delägama för Eriwood beskriver starten på följande rättframma sätt: 

[...] så kastade jag fram idén med WoodX efter som jag tyckte att det var effektiv 
affårskommunikation med stöd av IT, så jagade jag upp SYSteam eftersom jag visste att 
de hade varit inne på området till viss del. Sedan drog vi i gång. (Delägare, Eriwood, 
mars 2004) 

Citatet visar också den aktiva roll som Eriwood haft i projektet. Detta initiativ skall också ses 
mot bakgrund av att de fanns med i gruppen av kompetensföretag inom ramen för EAKIT och 
därför var bekanta med projektets mål och syfte sedan tidigare. "Startsträckan" kunde därför, 
både mentalt och tidsmässigt, vara mycket kort. Nyttan av erfarenheter från tidigare applika
tion kunde därför tillvaratas inom ramen för denna andra applikation. Således är denna krav
ställning och implementation av EAKIT-2-applikationen i behov av en mindre förstudie och 
analys. 

För Eriwoods del är EAKIT-projektet det första i sitt slag. 
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Medverkande leverantörsföretag är med i projektet på grund av kundkrav. Satsningen är motiverad av ett behov 
som finns på marknaden. Detta är ett viktigt incitament - viktigare än teknikutvecklingen i sig. 

5.3 Utvärdering av processer och applikation 
Nedan beskrivs utvärderingen baserad på användningen av EAKIT-2-applikationen hos 
Eriwood. 

5.3.1 En kombination av intern effektivitet och kundnytta 
Eriwood satte redan från början i projektet kundnyttan i fokus och såg tekniken mer som ett 
medel för att uppnå just nytta. Citatet nedan talar sitt tydliga språk: 

Det hade inte så stor betydelse, visst är det intressant med teknik men det viktigaste var 
kundnyttan. (Delägare, Eriwood, mars 2004) 

Förutom kundnyttan blev den egna företagsnyttan alltmer tydlig under projektets gång. Det 
fanns stora fördelar med att få data levererad i elektronisk förm in t i l l den egna verksamheten. 
Både tidsbesparingar och kvalitetshöjningar vad gäller data var tydliga, hitem effektivitet gör 
ju dessutom att man kan vara mer nyttig för kunderna och därmed attraktiv på avsättnings
marknaden. 

Tidsbesparingarna inom organisationen för att hantera paketspecifikationer beskrivs på 
följande sätt: 

Vi hanterar idag 140.000 m\ varje paket är i snitt 4 m^- vilket blir ca 35.000 specar. 
Om vi kan få in dessa meddelanden så blir det mycket tid sparat. (Delägare, Eriwood, 
mars 2004) 

Intressant nog tar Eriwood också upp synpunkten att ju flera paketspecifikationer man hante
rar elektroniskt desto större är den egna förtjänsten (intern effektivitet). 

Intern effektivitet i kombination med skapandet av kundnytta är två centrala parametrar i framgångsrik IT-använd-
ning. Kundnyttan fanns från början i förgmnden, men fick sedan en placering bredvid intern effektivitet. Således 
kan man säga att strävan efter total effektivitet finns där - en förening mellan intem effektivitet (produktivitet; "att 
göra saker rätt") och extern effektivitet ("att göra rätt saker"). 

5.3.2 Samverkan och öppenhet vid systemframtagning 
Eriwood beskriver att det förekommit en god samverkan och öppenhet vid systemframtag-
ningen. Citatet visar också att applikationen just implementerats. 

Vi resonerade oss fram, [projektledaren för EAKIT] hade sina synpunkter, SYSteam 
hade sina idéer och jag tycker att jag fått gehör för de idéer som jag fört fram. Jag 
tycker att av det jag har sett av systemet hittills verkar det kunna fungera mycket bra 
och smidigt. Det finns naturligtvis saker att förbättra ytterligare for att få det ännu lite 
smidigare. (Delägare, Eriwood, mars 2004) 
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5.3.3 Har systemet förändrat processerna och personalens arbete? 
EAKIT-applikationen påverkar i och for sig inte verksamheten i grunden hos Eriwood, men 
förtjänsterna är tydliga enligt intervjupersonen. 

Det enda som Jorändras är att vi kan få tillgång till mer information i efterhand. Vi kan 
se vilka paket som har kommit när och till vilka inköpskontakter. Vi kan få stati
stikunderlag som är mer detaljerat. (Delägare, Eriwood, mars 2004) 

Vi kan se att IT-systemet här bidrar till en större spårbarhet i organisationen. Historiska 
handlingar kan "lagras" samt nyttjas for framtida behov (via statistik). 

För berörd personal på Eriwood har också systeminforandet inneburit vissa fordelar. Detta 
beskrivs på följande sätt. 

Du har inte behövt lägga ner någon större möda på att få organisationen motiverad? 

Tvärtom. De tre personer som tidigare hanterat specarna behöver endast spara ner 
dem i stället och det sparar mycket tid av ett tråkigt jobb. (Delägare, Eriwood, mars 
2004) 

5.3.4 Användning av EAKIT-applikationen utifrån WoodX-standarden 
Intervjupersonen på Eriwood beskriver att EAKIT-applikationen inte med nödvändighet ger 
nya kunder och affärsmöjligheter, men kanske en möjligheten att behålla befintliga kunder: 

Vi får kanske inga nya kunder for att vi skaffat WoodX-möjligheten men vi ska heller 
inte förlora några på grund av att vi inte har det. (Delägare, Eriwood, mars 2004) 

Det handlar därför snarare om att vara väl medveten om och när kunden ställer krav på 
elektronisk affärskommunikation (till exempel via WoodX-standarden) än om helt nya 
affärsmöjligheter. 

standarder för kommunikation kan vara en fördel vid kommunikation, men också låsa kommunikationsmöjligheter 
om standarder inte blir accepterade av mari^nadens aktörer (till exempel kunder och leverantörer inom trä
branschen) i tillräcklig utsträckning. 

5.3.5 Är det elektroniska affärer man gör? 
Vi bad också respondenten besvara frågan om det är elektroniska affärer man gör i detta fall: 

Detta är ett sätt att förenkla informationshantering. Det är egentligen ingen elektronisk 
handel, utan information som skickas till en annan och att denna information skickas 
och tas emot så enkelt och säkert som möjligt. Man ersätter faxen med IT och får en 
automatisk hantering av meddelande. (Delägare, Eriwood, mars 2004) 

Väljer vi, som i tidigare analys av frågan, en vid definition baserad på Fredholm (2000, s. 8) 
så innebär elektroniska affärer att någon form av affär, administrativ transaktion eller infor
mationsutbyte exekveras med stöd av informationsteknik. Även Eriwoods beskrivning av att 
hantera information (skicka och ta emot) samt automatiseringen av meddelanden (transak-
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tioner) inryms i Fredholm definition. Således kan vi se även EAKJT-2-applikationen som en 
del av elektroniska affärer (mellan två industriella parter) med denna utgångspunkt. 

Vi förespråkar en vid definition av elektroniska affärer där även delar av en affärs- och utbytesprocess inte be
höver vara stödda av IT-system, utan kan hanteras manuellt. Vi ser också att elektroniska affärer kan förekomma 
inom ramen för etablerade affärsrelationer - det behöver inte handla om nya (på en öppen marknad). 

6 Resultat 
6.1 Erfarenheter från genomfört projekt 
6.1.1 Varför implementera IT-system för affärskommunikation? 
I båda fallen uppfattar vi implementationema som drivna främst av verksamhets- och kund
nytta. Informationstekniken har funnits där, men som ett medel för ökad produktivitet och 
effektivitet snarare är som ett mål i sig. I båda fallen har dessutom drivande kunder (Snickar
Laget respektive Travis Perkins) funnits med som initiativtagare t i l l elektroniska affärer. 

Från leverantörssidan (Olab Timber respektive Eriwood) har de i båda fallen dessutom funnits 
en insikt om att man samtidigt bör hänga med i IT-utvecklingen. 

Vi ser också behovet av "tillräckliga IT-system" inom ramen för enskilda organisationer för 
att relatera t i l l Norberg (2001). 

SYSteam i rollen som systemleverantör identifierar följande fördel för kunder i affärsrela
tioner som nyttjar aktuellt IT-system: "Lägre kostaader för att hantera meddelande, ingen/ 
mindre hantering av papperskopior och förbättrad åtkomst". Enligt systemleverantören är 
vinsten för leverantören "ett standardmässigt uppträdande mot marknaden." 

6.1.2 Projekt- och implementationstidpunkt är kritisk 
I båda EAKJT-tillämpningama förefaller timingen för igångsättande av projektet varit god. 
Detta är dock svårt att veta och planera på förhand. Snarare var det redovisade omständigheter 
som sammanföll, liksom en mognad hos företag. 

Samtidigt kan en del omständigheter sägas ha uppkommit genom organiseringen av projektets 
medverkande företag i två kategorier; medverkande företag och kompetensföretag. Eriwood 
kunde i detta fall relativt enkelt förflytta sig från den sistnämna kategorin t i l l en förstnämnda. 

6.1.3 Olika ansatser vid utveckling av applikationerna 
Tidsmässigt har de två olika fallen startat vid olika tillfällen. Detta har gjort att erfarenheter 
från den första affärsrelationen och EAKIT-applikationen har kunnat nyttjats i den andra. Den 
andra applikationen har också varit enklare (avgränsad) funktionellt och organisatoriskt sam
tidigt som den varit mer komplex ut ett informationstekniskt perspektiv. EAKIT-2-applikatio-
nen kan sägas ha utvecklats mer utifrån en prototypingansats. 

På grund av att applikationema var åtskilda i tid, av olika komplikationsgrad och hade olika 
organisatorisk täckning har också behovet av processkartläggning varierat. I det första fallet 
utfördes en noggrann kartläggning av krav och behov samt processer (och utveckling av 
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desamma, ti l l exempel kring varugrupper). I det andra fallet var utvecklingen mer inriktad på 
att ta fram en prototyp eftersom de organisatoriska processerna inte berördes i samma 
utsträckning. Det handlade snarare i det sista fallet om att automatisera befintliga processer än 
att skapa helt nya. 

6.1.4 Användningen av WoodX-standarden 
Inom projektet har applikationen följt WoodX-standarden (se fotnot 3). V i ser fördelar med 
bruket av standarder för att underlätta kommunikation och att ha gemensamma normer för 
format etc. Standarder kan i dessa fall fungera som "dörröppnare" och minska friktionen 
genom fördefinierade format. Nackdelen med standarder kan vara att de konserverar kommu
nikation och förändring. Det är förstås också risker förknippade med om standarder inte blir 
spridda i tillräcklig utsträckning bland marknadens aktörer. 

Inom projektet har WoodX-standarden använts. Erfarenheter av detta beskrivs av systemleve
rantören på följande sätt: 

Utveckling mot en standard som inte ärfårdigdefinierad kräver många omtag. System 
med kommunikation mot externa system innebär att tekniska frågor tynger ner utveck
lingen. [Detta inkluderar] operativsystemsinställningar, kommunikationsmöjligheter 
etc. (Utvecklare, SYS-team, mars 2004) 

6.1.5 Relationen till ett affärssystem - ett leverantörsberoende 
EAKIT-applikationen är tätt kopplad t i l l SYSteams WinSaw-system (bland annat används 
databasen från WinSaw) och därmed en viss systemleverantör. WinSaw har varit i fokus i den 
första affärsrelationen hos leverantören Olab samt i den andra affärsrelationen hos Eriwood 
både i rollen som kund och leverantör. Ur ett projektperspektiv hade det förstås varit önskvärt 
med en oberoende, standardiserad, modulär applikation som kan användas av kunder och 
leverantörer i branschen oavsett befintligt OLF-system. Detta för att minska kopplingen till ett 
specifikt OLF-system och en specifik systemleverantör. Samtidigt vil l vi påstå att just 
utgångspunkten från ett i branschen etablerat OLF-system, vid utveckling av EAKIT-
applikationen, varit en viktig framgångsfaktor och en förutsättning för utvecklingen av 
EAKIT-applikationen. 
Är det möjligt och önskvärt för SYSTeam att göra en mer öppen EAKIT-applikation som kan 
fungera och kommunicera oavsett OLF- eller affärssystem? 

En kritisk fråga vid spridningen av applikationen ti l l andra affärsrelationer är också investe
ringskostnaden för EAKIT-applikationen. Vem skall stå för investeringskostnaden i en affärs
relation? Kunden? Leverantören? Både och? 

Kan då EAKIT-applikationen vara en del i ett annat affärssystem? Svaret från systemleveran
tören är entydigt: "EAKIT-applikationen förutsätter WinSaw". Från Träteks och projektets 
samlade perspektiv ställer vi oss dock frågande till detta förutsättningsargument. Principlös
ningen torde mycket väl kunna nyttjas tillsammans med andra OLF-system och affärssystem. 
Förutsättning finns emellertid enligt systemleverantören att i ett fortsättningsprojekt göra 
EA/IT-applikationen ti l l en öppen standard. 
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6.1.6 Elektroniska affärer eller inte? 
Vi är benägna att se EAKIT-applikationema som ett exempel på elektroniska affärer. I vårt 
perspektiv (bland annat baserat på Fredholm, 2001) ser vi tydliga drag hos tillämpningarna av 
EAKIT-applikationema som gör att vi definierar dem som en form av elektroniska affärer. 
Det handlar om ett byte av kommunikationsmedia från fax t i l l IT och Intemet samt att delar 
av affärsprocesser far ett IT-stöd. Exempel på centrala affärshandlingar är: exponering av 
utbud, avrop/beställning samt information som följer paketspecifikation. 

Vi noterar särskilt i vår tillämpning av elektroniska affärer att det handlar om väl etablerade 
och långsiktiga affärsrelationer - inte en öppen "spotmarknad" med kortsiktiga 
affärsrelationer. 

Enligt SYSteam är EAKIT-applikationen tveklöst ett exempel på ett system för elektroniska 
affärer. 

6.2 Epilog 
Vi vill slutligen framhålla några punkter att beakta vid effektivisering av affärskommunika
tion med IT-stöd. 

Organisering, samverkan och att lyssna på användarföretagen 
Från projektet vill vi också betona den konstellation av aktörer som finns representerade. Vi 
har med kunder, leverantörer inom träbranschen, systemleverantör samt branschforsknings
institut och universitet. Det finns flera föregångare till projekt med dessa parters involvering 
som gör att en grundläggande tillit finns mellan t ex kund och leverantör samt mellan dessa 
och branschforskningsinstitut och universitet. Mogna affärsrelationer är också paradoxalt nog 
också en god grogrund till förändring och dynamik (Melin, 2002). 

Vi vil l också betona vikten av att ta hänsyn till användarföretagens krav på systemet och att 
visa lyhördhet. Detta framkommer i samtliga intervjuer. Systemleverantören uttrycker detta 
tydligt och inkluderar också branschorganisationema: 

Utveckling i nära samarbete med leverantörer, kunder och branschorganisationer. 
(Utvecklare, SYSteam, mars 2004) 

Kraften bakom standardisering är central 
Vi vill åter betona vikten av att standarder blir spridda och drivna med kraft bakom, annars 
blir de icke verkningsfulla. I projektet sammanföll Travis Perkins roll i WoodX-arbetet med 
att de samfidigt var en kund till Eriwood. 

Se IT som ett medel för total effektivitet 
Se IT som ett medel för total effektivitet som kan gynna både kunder och leverantörer vid 
genomförandet av affärer. IT-systemen måste dock vara i samklang med organisationskrav 
och mognad för att ge nytta. 
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7 Bilagor 
7.1 Bilaga 1 - sammanfattande beskrivning av WinSaw 

Följande sammanfattande beskrivning av WinSaw är framställd av systemleverantören: 

WinSaw är ett av marknadens mest använda system för att stödja försäljning, planering och 
administration av sågade och förädlade trävaror. Under många år har systemet vidareutveck
lats och förfinats till att bli kärnan i våra kimders IT-stÖd. 

7.1.1 Kontrakt 
Kontraktet utgör grunduppgifter för affären. Ett kontrakt kan utformas som en generell pris
lista eller som ett unikt kontrakt för den enskilda affären. Som unikt kontrakt kan man på 
valfii nivå planera kontraktets leveranser avseende leveranstid, produkt och längd. Uppgifter
na från kontraktet är grund för nästa steg i hanteringen. 

WinSaw (GZ_LAB) Ver. 2.70.227 - [Kontrakt] 
Q l Arkiv PKfigera Ytm Raopoflw KcnWakt Fönster ' 

• | Ö : | h | ö l a l I <K l ^ l e < ? 1 K O ( M S | P Ö | L P | A V I F A I L E I L A I T R I P H I P L I O R I B E I A O I R A I D I I I S 

Kbpaie 

Säfara 

Leveiansmottag. 

Levecantadress 

Betakwgntkor 

2003-11-20 20G4-05-19 iNovembet 2003-Maj 2004 Valtet Grönlund 
IGRÖN iGtonlmdt Hyvleri AB Köpare Språk pa dokum Svenska d 
lUJFTA iLÖfta Sig och Hyvleri AB Saliaie Utspiungsland Sverige d 
IGRÖN iGtonlunds Hyvleri AB Lev.moltag Destinationsland Sverige d 

0 ISbdaVägea Adress Utförande verk 

TrantportsätWduea LevefaravÄor Leveransort Kontiaktsf ormular/Fsrsaljac e 
|30 dagar netto |Biian*port |Filtt lastat _3J |Lotta Z j (Svea 90 d 
Moms jMoms 25SJ 
Rådet 

•^J 1 Svenska kionoc Kun: 1 1.0000 r Terminssakfad 1,0000 1 SystemadministiatcM d 

Rad Verk Produkt Benamnirg Kvantitet Kvar Pris Status Netto 
1 11 1 n;i 125 4 50 0::3120 H4 R3nhv"4at 67-1S5000:m3 !0K 1̂ 85000! 

Frakt 

Rad 

Längder 

Prodiitl 

Volym 

jFasdjnng 10009 Rad 1 Planaad OK 

1 031 125 4 50 028120H4 Längdlyp 3dfn 

80.000 '"3 nom Enhet [Paket T ] Langdmal | (Manuell längdfördelning] T ] 

Simma 
pM jl8J)53 

18 21 24 27 
3 

30 33 
4 

36 39 42 
8 

45 48 51 
3 

54 57 60 

X 100.000 10 20 50 20 
m3 80,000 8 16 40 16 

Bild I: Kontraktets 80 m^planeras enligt kundens önskemål. Fördelning kan ske valfritt i 
paket, procent eller m^. De övriga enheterna beräknas utifrån den angivna. 

7.1.2 Leverans 
Leveransen skapas via avrop eller via snabborder direkt från kontraktet. Från leveransen kan 
utlastning planeras och följas. Paketreservation på leveransen kan ske både före och efter last
ning beroende på hur användaren önskar styra planering och leverans. 
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WinSaw (GZ_LAB) Ver. 2.70.227 - [Visa/Reservera paket fdr leverans] 

3 0 Arkiv Redigera Visa Fönster ? 

KO MS PÖ LP AV FA L E U TR PR P L OR B E AO RA DJ tS 
I . — 

Levoiantf» Lager Sågveikel _3jReleren* f ~ jPioduklionsdalum Kontroåera 

llOOOIB FdfädSng [Hyvlat j r j B L ^ 1 r Unktpaketr» Hämta paiti 

Rad 1 1 PiodiAt 1 031 125 4 50028120 H42ZZZ LOT-m 17 Autokontrol Längdspec 

Rad Pakebn Lager Fd(ä(fng Pfoducerad Piodukl Styck Medel Volym Status Referens BL LOT -

1 31000 S H Hyvdl 1 031 125 4 50 028120 H« 282; 4,065 4,514 Reserverat 

1 31011 s H Hyvdl 1 031 125 4 50 028 120 H* 2G2 4,444 4,584 Reseivetat 

1 31021 s H Hyvell 1 031 125 4 50 028120 H 4 258 4,318 Reserveiat 

1 31022 s H Hyvell 1 031 125 4 50 028120 H« 310 3,300 4,028 Reset vetat 

1 31028 s H Hyvell 1 031 125 4 50 028120 H 4 310- 3,300, 4.028 Reserveiat 

1 31030 s H Hyvell 1 031 125 4 50 028120 H4i 31o| 3,3001 4,028 Reserverat 

1 i I 1 
Bild 2: Från leveransen öppnas en paketlista i vilken reservering av paket sker mot aktuell 
leverans. Man kan välja att visa disponibla paket, eller själv knappa aktuella paketnummer. 

7.1.3 Fakturering 
Klarmarkerade leveranser lägger sig redo för fakturering. Efter utskrift och uppdatering av 
faktura är hanteringskedjan klar. Fakturainformation kan överföras t i l l valfiitt ekonomisystem 
via filöverföring eller databaskoppling beroende av ekonomisystemets krav. 

7.1.4 Lager 
WinSaw har en myckel väl fungerande lagermodul med enkel sökning och god överblick över 
önskad information. Man kan i flera avseenden "dyka" i informationen genom att klicka på 
önskad produkt. 

WinSaw (GZ_LAB) Ver. 2.70.227 - [Lager] 

^ Arkiv Redgera Visa Rapport Inrapp Avrapp Inver* övrii# FönslÄr ? 

D | c * a # Q i * i f e f e < ? K O | M S | P Ö | L P | A V | FA L E LA T R PR P L OR B E AO RA Dl IS 

j F i i i I I ^ ^ ^ ] | 3 1 | 0 jtAOa fdrädlingar) [(Alla kvalitéer) 

AktudLcÄa: 

_ ^ I (Alla utförande) 

[Alla produktgrupper' 

O I O Kvalklaat 

"i l l lLikamed 

I (Alla kvalitetsklasser) 

3 ] I (Alla längdgrt^Dper) 
31F 

031 000 0 00000 000>C<><X 

" • i S å g v e r k e l T] 

• Fuktkvot Lika med 

Produkt Kval Utförande Lag Reserv Avropat Salt Koncerr Köpt DJII 

31 

Diff2 Offert Aviser A 
1031 125 4 50 028 120 H4 V inanl^vlat 204 27 173 2181 

Köpt DJII 

31 14 J 
\ 1 i 

i ' ' i '•• 
i 

1 — -
j 

" 1 
1 { I i 

-1 
204i 27! 173 2181 Oj 0 Oj 0 

Läs pcodAtei Läs Längder \W Disponibelt r Reserverat ^ Visa O/K r Per lager Längdspec. Kvalitetspec. 

18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 1-dm Exakt Övr Lager 

36 

Reserv 

Pkt 2 10 2 2 121 2 

Lager 

36 

Reserv 

St 22 628 3200 785 282 348 365 3957 701 45 10933 

Vol 0 7 42 11 4 16 6 75 14 1 177 

X 0 2 i% 2A% 6 2 2X 9 2 4 2 4 2 2 8 2 1 2 Total 

0 

K 

Bild 3: Av produkten 1 031 125 4 50 028 120 H4 finns 204 m^ i lager. Av dessa är 27 reser
verade mot leverans. Ytterligare 173 är avropade och 218 är kontrakterade. Diffl visar att 31 
m^ finns i lager tillgängligt for avrop. Diff2 visar att kontrakterade volymer överskrider till
gängligt lager med 14 m^, m.a.o. är det dags att planera för produktion! Nedre delen av 
bilden visar disponibla lagrets längdfordelning. Med ett dubbelklick öppnas en paketlista. 
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7.1.5 Produktionskoppling 
Koppling till produktionen finns i drift hos de flesta av våra kunder. Vi har kopplingar från de 
flesta av marknadens olika typer av paketläggare på alla förädlingsgrader från råsorterat till 
komponent. 

7.1.6 Kontroll och justering 
Rapporter likväl som skärmbilder kan nyttjas för att kontrollera att produktionskopplingama 
löper som de ska. Rättning/justering av felaktigheter på enskilt paket eller på hela produktio
ner kan göras via kraftfulla verktyg. 

^ WinSaw (GZ_LAB) Ver. 2,70.227 - [Flytta paketj 

S Redgera Visa Rapport Inrapp Avrapp Invant övrigt Fönstet ? 

• I c ^ l B l a i a i 1 * | i fe |IS < t | K O | M S ] p Ö | L P | A V | F Ä " L E | L A | TR j PR PLj'ORj B E | A0 | FW| Dl 1 IS | 

Uival 
Lagef 

Hämta parti | fää(Sna 

LagerpteU 

jlAtolagcf) 

IlAlafötacfingai) _«J 

"3 
3 Till 

I Hyvlat 
"3 Sök parti/tevwam 

tAlalagetplabet) 

Prodjtafc |(Alaprodukliom«tjien) T ] 

Prodict 

Statu* 

Datifn 

Paili/Leveians 

Rad 

OK 3] 
Antal paket 

Total volym 
1 

r ÄndialN-piis 

4,894 

Flytta 

Palcetn Lager Fdracfng PtodDat Pio&t Styck NorriVo^ Status Pioduceiad Lageiplatj Utle 

10490 1 FaädSngenj Justetal 20031118 I l 050 125 3 45 045 120 H4 1190 14,894 i Felaktigt Hyvel 1 Utlastningen 

Bild 4: Enkla verktyg för att effektivt rätta och/eller flytta paket. Ett paket eller hundra spelar 
ingen roll. Det görs i samma handgrepp. 

7.1.7 Rapporter 
WinSaw innehåller ett stort antal färdiga rapporter. Rapporter kan skrivas ut valfritt till skärm, 
på papper, till ascii- eller RTF-fil, EDI-format (t.ex.WoodX) eller som pdf i ett färdigt e-post-
dokument. Utöver detta kan även Excel användas för att framställa rapporter via vyer i data
basen. 

Produktionsrapport 

Artwttpatt 

Piodukign ĵp 
Nom TpcUek 

Nom Bredd 

AU. Tjocklek 

AkL Bredd 

Längdsyupp |lJ(amed 

FJOkvot 

I^LiIii-tjiq — 120040302 

_ ^ ( A » a l ä n g d g w ) e ^ 

Lika med 

|7 Inappofteiat 
|v Aviapporteial 
p Spec av paket 
r" Per arbetsoa» 
r Paketvärdering 

Arbetspass 

Status 
1 Ej uppdaterad Skrivare 

OK Telefax 
Res«rve»at RTF-fl 
f-"eiak!.g; ASQI-fi 
Mäuierat Vairi 

EDI 

Träslag {(Ala träslag) 
Varugrupp |(Ala varugrupper) 

Produkttyp {Centtum&biädei 

Fdrädingsgrad ||Ala rörädingai) A 
Kvaltetsklass ||Ala kvaltet skiasser) A 
Kvaitet {(Alakvaktéei) A 
Utfcirande l^iifoiande) A 
Prodii(tionsstäle {[Ala produktionsställenj A 
Lager IlAla lager) A 
Lagerplats |(Alalagerplatse() A 
Leverans/Sats r 

r Spedel OK Avbry» 1 

Bild 5: Utskriftsdialog där selektering av rapportinfo sker. Valda värden lagras så att du 
snabbt kan ta fram samma rapport vid nästa tillfälle. Via listboxen enhet (markerad) väljer du 
sättet på vilket rapporten skall skapas. 
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7.1.8 Produktionsplanering 
I hela förädlingskedjan kan WinSaw stödja planering av produktionen. Ett behov av en viss 
förädlad vara tillgodoses via en planering av produktion i ledet fÖre, som i sin tur skapar ett 
behov i ledet fÖr detta. Behovet kan naturligtvis även täckas av inköp av den akmella varan. I 
varje steg av förädlingen finns därför två vägar in (produktion eller inköp) och två vägar ut 
(vidareförädling eller försäljning). 
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7.2 Bilaga 2 - fördjupad beskrivning av affärsmeddelanden 
Baserat på utredningsarbetet i affärsrelationen mellan Olab Timber och SnickarLaget be
skriver vi här en fördjupad bild från kartläggningen av affärsmeddelanden. 

7.2.1 Lagerlista (LL) 
Nuläge 
L L l Olab faxar veckovis, eller på begäran från SnickarLaget, en sammanställning av sitt 

lager för de produkter som ingår i SnickarLagets kontrakt. Denna sammanställning be
nämns hädanefter Lagerlista. 

LL2 På en stående leverans reserveras de virkespaket och -pallar som finns i lagret av de 
efterfrågade produkterna. De enheter som finns på lagerlistan är reserverade för 
SnickarLaget. De kan därmed inte säljas till andra kunder. (Detta arbetssätt innebär en 
återkommande manuell arbetsinsats som skulle kunna minskas genom ett annat sätt att 
tillämpa OLF-systemet. (Se Nuläge LL2 ovan.)) 

LL3 Lagerlistan har samma utseende som en Paketspecifikation. Varje paket är specificerat i 
detalj, med antal styck per längd osv. Denna skrivs ut och faxas till SnickarLaget. 

Affärsrelation och Dyad 1 (Stocknota) 

OLAB Timber Kommunikation Snickartaget 

Behov av och 
begäran om 

Slocknoia 

Formedla 1 ^ 
t>e9äran 

med paket 

Slocknota 
med paket 

' . ' 0 " a j ; i 
Stocknota 

Slocknota 
med paket 
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Kommentar 
L L l Begäran kan ske genom en överenskommelse att lagerlistan skickas med ett visst 

tidsintervall, exempelvis en gång per vecka. 

LL2 Framställningen kan innebära olika stor manuell insats från säljaren beroende på hur 
affärsrelationen ser ut. Det kan av affärsmässiga skäl finnas ett intresse från säljaren att 
inte visa det totala utbudet, det ger ett behov av att kunna manuellt redigera lagerlistan. 
Av samma anledning kan det finnas behov av olika lagerlistor fÖr olika köpare. Vi utgår 
dock från förutsättningarna som gäller for affärsrelationen Olab och SnickarLaget. 

LL3 Beroende på kundens behov kan detaljeringsgraden på lagerlistan variera. Dock utgår vi 
från SnickarLagets behov av detaljeringsgrad i nuvarande variant av lagerlista. Exem
pelvis är längdfördelningen en viktig aspekt när SnickarLaget skall välja virkespaket 
som innehåller "fallande längder". SnickarLaget väljer virkespaket utgående från sina 
egna behov när det gäller virkesbitamas längdsammansättning. Detalj eringsgraden och 
sättet att förmedla lagerlistan kan därmed variera beroende på kundens behov av infor
mation. I nuläget torde fax vara det vanligaste kommunikationssättet. 

7.2.2 Avrop (A) 
Nuläge 
A l SnickarLaget jämför lagerlistan med sitt behov av furuprodukter. 

A2 Avropet görs genom att de paket som SnickarLaget önskar markeras direkt på faxet med 
en manuell "kråka" med en vanlig penna. 

A3 SnickarLaget retumerar sitt avrop innehållande information om beställda paket med 
"vändande fax", tillbaka till Olab. 
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Affärsrelation och Dyad 1 (Leverans) 

O L A B Timber Kommunikation Snickarlagel 

Avrop med 

(Snabborder) 

Uonaga 
pakeloch 
dokument 

Kommentar 
A l Förfarandet med lagerlistor innebär att Olab Timber presenterar ett utbud ur vilket 

SnickarLaget väljer vilka varor som bäst stämmer överens med behovet och därefter gör 
sin beställning. 

A2 Beställningen skickas tillbaka till Olab Timber i form av ett avrop. 

A3 Vanligaste sättet idag är att kommunicera avropet via fax. 
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Leverans (L) 
Nuläge 

Att registrera ett avrop, och skapa underlag för en leverans/lastorder, kan innebära flera akti
viteter. Här presenteras detta som en aktivitet baserad på rutinen Snabborder i Olabs OLF-
system. 

L l Med den retumerade lagerlistan, innehållande information om beställda paket, skapas ett 
underlag intemt för Olab Timber för att skapa lastorder, planera leverans och distribu
tion. 

L2 Efterfrågade paket reserveras för denna leverans. (Genom att paketen redan är reserve
rade för SnickarLaget på den stående leveransen (se Nuläge LL2 ovan) så måste de först 
"frisläppas" från denna innan de kan reserveras på nytt. Med ett annat arbetssätt skulle 
detta moment kunna förenklas.) 

L3 Vid utlastningen används en lastorderutskrift, eller i detta fall med fördel en specifika
tion, som underlag för att veta vilka paket som ska levereras. Fördelen med Paketspeci
fikationen, framför Lastordem, är att längdema framgår tydligare. Med den som under
lag kan truckföraren välja altemativa paket med samma innehåll om dessa står bättre till i 
lagret och/eller lägga t i l l "extrapaket" om dessa far plats på lastbilen. 

L4 Fakturan och Paketspecifikationen skickas per post. Eventuellt samlas flera leveranser 
ihop till en faktura. 

Kommentar 
L l Att registrera ett avrop, och skapa underlag för en leverans/lastorder, kan innebära flera 

aktiviteter. Här presenteras detta som en aktivitet baserad på rutinen Snabborder i Olabs 
OLF-system. 

L2 Paket ur lagret som stämmer med beställningen på avropet reserveras för leverans till 
köparen. 

L3 Utlastning och leverans förutsätter att transport bokats. Denna process har inte tagits med 
här utan förutsätts ske parallellt. Ansvaret för att organisera transporten åligger Olab 
Timber. 

L4 Med transporten följer oftast en följesedel och/eller en specifikation av leveransen. 
Paketspecifikationen brukar även bifogas fakturan. 
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