
Problem med sitt förra system
Under flera år använde Bobcat Sverige AB ett generellt 
datasystem för sina dagliga sysslor. Men detta system 
kunde inte hantera vad Bobcat Sverige AB behövde. Marcus 
Andersson, som bland annat jobbar med reservdelar, 
berättar att systemet inte kunde hantera att de hade mer 
än en lagerplats till en artikel och eftersom företaget finns 
på mer än ett ställe i landet ställde det till stora problem. Ett 
stort problem som uppstod var att resultatet vid årssluten 
inte stämde och tillslut insåg man att det behövdes ett bättre 
system som kunde hantera deras behov och som gick att 
lita på.

Bytet av system
När företaget bestämt sig för att byta system tittade de 
på ett antal olika alternativ. De var ute efter ett tillförlitligt 
system där resultat, ekonomi och statistik var korrekt och ett 

system som kunde hantera alla deras behov.

- Vi kom i kontakt med JMA Maskindata när vi började titta 
på nya system och då kände jag direkt att DSM var rätt. De 
andra systemen vi tittade på var mer allmänna medan detta 
var inriktat mot maskinbranschen. Jag såg ganska snabbt att 
det var genomtänkt, berättar Marcus. 

Han påpekar också att eftersom det var ett Mircosoftbase-
rat standardsystem ingav även det en tillförlitlighet. Marcus 
berättar att de hade en lång kriterielista, men som DSM upp-
fyllde. ”Fast sen gick vi ganska mycket på magkänsla, eller jag 
gjorde det i alla fall.” Han förklarar att det som kändes extra 
bra var att JMA Maskindata tidigare själva hade jobbat inom 
branschen och därför visste vilka behov maskinhandlare har.

Förbättringar
Nu har Bobcat Sverige AB som sagt bytt system till DSM och 
jobbat med det ett tag. Marie Bysner, ekonomichef, berättar 
att trots att det först kändes som ett stort system så har det 
gått bra att lära sig att hantera och behärska det. Även Mar-
cus bekräftar att det är användarvänligt, mycket på grund av 
att det är ett Microsoft-baserat standardsystem så att man 
lite känner igen arbetssättet och layouten från deras andra 
program.

Det märks att företaget ser att det nya systemet gett dem en 
trygghet i sitt dagliga arbete. Marie berättar att hon numera 
kan lita på de siffror hon får. Något hon också uppskattar 
mycket är att man kan se en helhet i arbetsgången och man 
kan följa hela processen. Marie säger också att det är lättare 
att göra uppföljningar och hon är speciellt nöjd med att det 
aldrig finns någon differens mellan bokföringen och lager-
boken.

- Det blir väldigt sällan fel. Om man gör rätt från början och 
man löper linan ut så är det 100 procent säkert, säger Marie. 

Marcus tycker om smidigheten, snabbheten och logiken i 
systemet. Han talar om att arbetsprocesserna i systemet gör 
att resultaträkningen numera stämmer. Detta grundar sig i 
att alla inköp av artiklar matchas direkt med fakturan. Det 
innebär att inköpet bokförs direkt och därför justeras även 
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lagervärdet direkt från vad som står på fakturan vilket i sin 
tur innebär att det blir rätt på artikelkortet. Resultat av detta 
blir ett korrekt lagervärde.

- Det har påverkat oss jättemycket för tidigare hade vi ingen 
aning om vilket lagervärde vi egentligen hade, säger Marcus.

Att allting går snabbare har gjort att företaget sparat mas-
sor av tid, speciellt när det kommer till prisfilshantering och 
inventering. Bobcat Sverige AB har väldigt många prisfiler, 
men numera går inläsningen per automatik. Marcus berättar 
att de fick sitta med det på helgerna och han säger att det 
var likadant när det kom till inventeringen. Men nu går även 
den både snabbare och smidigare tack vare en bra invente-
ringsmodul.

Sökfunktionen är också något som underlättat det dagliga 
arbetet. När det ringer kunder behöver man ofta söka upp 
något snabbt och Marcus berättar att den är lätt att använda.

- Man kan söka fram och filtrera fram vad som helst var som 
helt i programmet, vilka kolumner som helst och överallt, 
säger Marcus. 

Supporten
Som med alla system behövs ibland support när man inte 
själv förstår något eller om man behöver hjälp. Då är det 
viktigt att kunna förstå vad behovet är.

- Eftersom de har erfarenhet i branschen förstår de våra 
problem. Att JMA Maskindata snabbt både kan förstå och 
snabbt kan lösa problemet är verkligen en styrka, säger 
Marcus. 

Även Marie hyllar JMA Maskindata:

- De förstår våra behov till hundra procent, tycker jag, 
eftersom de jobbat inom maskinbranschen och bland annat 
på ekonomiposter. De är också i princip anträffbara samma 
dag man ringer eftersom vi befinner oss så nära. Så det är 
perfekt.

Slutbetyg – mer än förväntat
Både Marcus och Marie tycker att de har fått ett bättre 
system än de förväntat sig. Marcus säger att han tror att han 
är den som arbetar mest med alla delar i programmet. Även 
om har uttrycker att han inte är något proffs tycker han ändå 
att det är så logiskt att han förstår hur det bör fungera.

- Det blir ett helt annat verktyg när man kan använda det. 
Jag brukar inte rekommendera saker om de inte är bra – för 
då får ju jag sota för det om det inte stämmer – men jag 
skulle verkligen rekommendera DSM, säger Marcus. 

Bobcat är ett internationellt företag som är 
marknadsledande tillverkare och utvecklare av 
kompaktmaskiner och entreprenadmaskiner. 
Bobcat Sverige AB är generalagent av 
Bobcats breda sortiment av kompaktmaskiner 
och entreprenadmaskiner i Sverige och ägs av 
Göran Andersson. Företaget har huvudkontor i 
Kristianstad men finns också i Malmö, Göteborg 
och Stockholm. 

Besök gärna Bobcats hemsida.  

Västergatan 7
SE-241 31 Eslöv

Telefon: +46 (0) 413-573090
Email: info@maskindata.se

www.maskindata.se
www.reservedelsdatabasen.dk

Skrivet av Julia Petersson, 2013-10-04

http://www.bobcat.se/
http://www.maskindata.se
http://www.reservedelsdatabasen.dk

