
”Andersson ger mig överblick över alla jobb och säker-
ställer att de sätts igång i tid och att vi håller leveran-
stiden”.
Jan Grankvist, Produktionsledare

De mest använda rapporterna:
Efterkalkyl - Redovisar tider, kostnader och vilka förändringar 
som skett.

PIA - Redovisar vilka tider och kostnader du lagt ner på dina 
pågående jobb fram tills idag.

Förbättringsrapporter - Spilltidsrapport visar hur mycket 
väntetid du haft. Utfall per resurs visar nyttjandegraden i dina 
olika maskiner samt vad som hänt. Avvikelsredovisning samlar 
ihop felorsaker.

Förutom att öppna upp rapporterna direkt i systemet och skriva  
ut dem är det även möjligt att maila över rapporter. Fakture-
rings- eller löneunderlag mailas enkelt till rätt person.

Andersson Aktivt IT Planering
Aktivt IT Planering ger dig stöd för att driva en effektiv produk-
tion. Med den senaste tekniken kan du enkelt planera din 
produktion, lägga upp tillverkningsordrar, hantera material och 
sköta leveranser. Du får ut efterkalkyler och rapporter för ditt 
förbättringsarbete så du kan arbeta ännu effektivare.  

Med hjälp av en ”att göra” lista ser du överskådligt vad som 
behöver åtgärdas tex vilka ordrar som inte levererats och vika 
medarbetare som är frånvarande. Du får helt enkelt underlag 
för att fatta rätt beslut vid varje tillfälle. 

I artikelregistret byggs dina återkommande artiklar upp och 
du kan även lägga till instruktioner och koppla ritningar. Det 
är enkelt att söka fram gamla jobb. Förkalkyken kan också 
förändras för att snabbt lämna pris på en ny detalj och en of-
fert skickas enkelt över via e-post. 

I beläggningsplanering kontrolleras så nödvändiga resurser 
finns tillgängliga innan du planerar ut tillverkningsordern som 
visas överskådligt på en tv-skärm i produktionen. Saknas 
material gör du enkelt ett inköp. Materialhanteringen sköter 
även bevakning, inleverans och inventering. Allt sker helt pap-
persöst.

Genom en rad rapporter, som till exempel redovisar spilltid 
och utfall per resurs, ges underlag för ditt Leanarbete och 
ständiga förbättringar.

Framtidens
IT-system!
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Andersson är det system du sparar mest tid och pengar med. System Andersson har tillsammans med ALMI gjort en studie där 
vi undersökt över 50 företag liknande ditt och kommit fram till att våra kunder i snitt sparar en miljon om året. Värdena nedan 
är snittvärden som ALMI som oberoende partner tagit fram. På vår hemsida kan du göra din egen besparingskalkyl och se vad 
just du kan spara med ett Andersson system. 

I Andersson Aktivt IT ingår modulerna Rapportering, Planering, Mobil och Handterminal. Nedan kan du se vad du sparar med 
Aktivt IT Planering.

Ska vi spara en miljon åt dig?

adress selma lagerlöfsgatan 5, 553 13 jönköping     support 036 570 20 65   
telefon 036 570 20 60     hemsida www.systemandersson.se     fax 036 570 20 90
support support@systemandersson.se     e-post mail@systemandersson.se      

11.550 kr/mån
(138.600 kr/år)

4.620 kr/mån
(55.440 kr/år)

Orderregistrering och beordring
Smidig arbetsorderhantering utan dubbelarbete
10 anställda x 3 arbbyte/dag x 10 min snittid/arbbyte x 20 % förbättringspotential x  
420 kr kostnad/tim  

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

Snabbare leverans
Leverans direkt när jobbet är klart utan mellanhänder
1,1 sparade tim/dag x 420 kr kostnad/tim x 45 veckor/år

1.733 kr/mån
(20.796 kr/år)

40.005 kr/mån 
(480.060 kr/år)

Installation & grundutbildning
I Anderssonsystemet ingår installation och grundutbildning enligt Anderssonmetoden så du snabbt kommer igång med
Andersson. 

Minimera din spilltid
Omvandla till produktiv tid
10 anställda x 8 tim x 30% (snittspilltid) x 10% (förbättringsmöjlighet)= 4,8 sparade 

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

3.622 kr/mån
(43.470 kr/år)

18.480 kr/mån
(221.760 kr/år)


