
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss redan idag! 
mail@systemandersson.se 

 

Låt Andersson göra jobbet 

 

 

Erbjudande till dig…. 

 

Hundratals företag använder Andersson idag. Vi har tagit fram två alternativ till dig. I alternativ 1 finns 
mjukvara till din kontorsdator, där du på ett enkelt och smidigt sätt kan skapa en order som automatiskt 

blir en arbetsorder. Vi levererar även en rapporteringsterminal som tål tuff miljö, där dina medarbetare kan 
rapportera såväl planerade arbeten som snabbjobb. I terminalen kan även dina medarbetare titta på 
ritningar, lägga till material och skriva kommentarer. När jobbet är klart får du enkelt ut ett underlag för 

fakturering. Med Andersson systemet glömmer du inte att fakturera något och vi tar bort alla lösa papper. 
Vill du integrera detta med Visma eller något annat ekonomisystem kan vi göra detta. I paketet ingår även 
att Andersson terminalen samlar in ett löneunderlag, vilket gör att även denna administration förenklas.  

Alternativ 1: 

 

2.000:- per månad (normalpris 3.000:-) 

Alternativ 1: Innehåller Andersson Aktivt IT Basic en användare. Terminalen är demoanvänd.  

För att systemet ska fungera på ett optimalt sätt krävs att du har en modern dator med widescreen 

och med senaste Windows version. Din dator och terminalen kopplas ihop med en kabel, som du 

drar. I affären ingår installation och 2 timmars utbildning som utförs via fjärruppkoppling. I avtalet 

ingår även licens, support, uppdatering samt hårdvara under avtalsperioden. Backup gör du med 

USB eller valfritt media. Avtalet har en bindningstid på 60 månader samt en startkostnad på 

10.000:- Efter bindningstiden erbjuds du ett nytt avtal eller att du fortsätter med löpande 

fakturering utan hårdvarugaranti. Vill du integrera systemet med tex. Visma förutsätts att du har 

uppgraderat vårt och deras system med integrationsmodul. 

 Alternativ 2: 

 Har du större krav, så har vi tagit fram ett paket där flera medarbetare samtidigt kan arbeta. I detta paket 
ingår utöver alternativ 1 även att vi levererar en server och fler mjukvaror.  

 
5.000:- per månad (normalpris 6.000:-) 

Alternativ 2: Innehåller Andersson Aktivt IT Basic två användare. Visma Lön,  

Visma Administration 500, en användare exkl. årsavtal och en server från Dialect. Backup görs 

i molnet. Avtalet har en bindningstid på 60 månader samt en startkostnad på 20.000:- Har du 

redan Visma eller en server kan erbjudandet enkelt förändras. Du kan även ersätta terminalen 

med mjukvaror till Windows plattor.  

 Har du råd  

att inte låta 

Andersson  

göra jobbet! 
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Andersson metoden är den mest framgångsrika på marknaden. För att bevisa vad hundratals 

företag redan vet. Har vi tillsammans med ALMI gjort en undersökning som visar att tillverkande 

företag som använder våra produkter sparar mest tid och pengar. 

Närvarostämpling i produktionen    
Terminal mitt i produktionen ej vid ytterdörren   
5 anst. x 12 sparade min/dag x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dagar/år 92.400 kr/år 

7.700 kr/mån 

Effektivare administration    
Mindre manuellt arbete för alla    
3 sparade tim/vecka x 420 kr kostn/tim x 45 arb.veckor/år  56.700 kr/år 

4.725 kr/mån 

Fakturera allt     

Glöm inte att fakturera ”snabbjobben”    
0,5 sparade tim/dag x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dagar/år  46.200 kr/år 

3.850 kr/mån 

Minimera spilltid     

Omvandla till produktiv tid     
5 anställda x 8 tim x 30% x 10% = 2,4 sparade tim/dag 
2,4 sparade tim x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dagar/år  110.880 kr/år 

9.240 kr/mån 

Orderregistrering och arbetsorder    

Smidig arbetsorderhantering utan dubbelarbete   
5 anställda x 3 arbbyte/dag x 10 min snittid/arb.byte x 20 %                                                                                       

förbättringspotential x 420 kr kostn/tim   69.300 kr/år 
5.775 kr/mån 

Förkalkyl      

Lämna unikt pris eller simulera prislista    
0,6 sparade tim/dag x 420 kr kostn/tim x 220 arb.dag/år  55.440 kr/år 

4.620 kr/mån 
Snabbare leverans     
Leverans direkt när jobbet är klart utan mellanhänder   

0,5 sparade tim/vecka x 420 kr kostn/tim x 45 veckor/år  9.456 kr/år 
788 kr/mån 

           

Du sparar med Andersson!   440.376 kr/år 

36.698 kr/mån                            
 

 

Besparingskalkyl 

 


