
8

[ Att dirigera en orkester bygger på lång erfarenhet och kun-
skap. Som lyssnare glömmer man ibland vikten av perfekt styr-
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Tjänster och service via partnerskap

Softronics affärsidé är att med avancerad och modern teknik via partnerskap ge

kunderna möjlighet att förbättra sina affärer.

Vi ser inte bara till det tekniska behovet utan även till kundens marknad och

produkter. Då kan vi ge den strategiska och tekniska hjälp de behöver. 

Det är affärsmässig IT.

Strategi
De tre viktigaste kriterierna när vi analyserar kun-
dens behov är teknik, lönsamhet och kundens
önskemål. Vi rekommenderar därefter en lösning.
Vi presenterar både lösningens tekniska utform-
ning och dess förtjänstmöjlighet. Det ger kunden
en god översikt av uppdraget.

Modern IT
Tekniken vi använder är framtidens teknik efter-
som vi hela tiden utvecklas och innoveras. Med
modern IT skapas affärer.

Bättre affärer
Idag är lönsamheten en av de viktigaste aspekterna
när vi gör en IT-lösning. Det handlar om att  arbeta
på ett så effektivt sätt som möjligt. På så sätt kan
kunden både spara och tjäna pengar. Kunden
kommer även att bli mer konkurrenskraftig på
marknaden.

IT-Partner
Vi kan bli IT-Partner i såväl små som stora pro-
jekt. Vi följer dessutom upp projekten med drift-
och förvaltningsansvar. Vi har en bred kompe-
tens och som kundens IT-Partner tar vi ett total-
ansvar.

Vår kompetens ligger till största delen i: 

… Client/Server-lösningar

… Downsizingprojekt

… Nätverkslösningar

… Internet

… Intranet

… Support & Drift

… Systemintegration

Vi gör en rekommendation [strategi] och arbetar fram en 
lösning. Vi får en nöjd kund och kan därefter hjälpa till
med drift m m.



Mångfald i produkter och tjänster

För att lättare kunna förstå kundens önskemål och krav har vi delat upp oss i

olika partnerområden. Vi kallar det IT-Partners, en kontakt med fullt ansvar.

Det ger både kunden och oss trygghet.

Client/Server-lösningar
Vi har lång erfarenhet av Client/Server-lösningar,
redan 1984 använde vi den typen av teknik. Vi
har utvecklat alla slags Client/Server-lösningar
såsom:
Försäkringssystem, Fondadministrativa system,
OLF, Distribution, MPS system, System för fack-
och dagligvaruhandeln, Ärendehanteringssystem,
Medlemssystem, Offertsystem och Dokument-
hanteringssystem.

Downsizing – 
När gammalt blir nytt 

Vi hjälper kunden att modernisera sin IT-miljö.
Det vi menar är att vi på ett smidigt sätt fasar ut
gamla system i nya. Vi förflyttar projekt från stor-
datormiljö till Client/Server-miljö. Modern IT ger
kunden möjlighet att utveckla affärerna.

Nätverkslösningar
Ett bra och omfattande nätverk innebär oftast en
kostnadsbesparing för företag idag. Vi kan hjälpa
kunden med dennes nätverksbehov.

Internet eller Intranet
Att använda Internet i våra lösningar har blivit en
självklarhet för oss. Vår långa erfarenhet av Client-
/Server-tekniken och andra nätverkslösningar har
visat sig vara till fördel i både Internet- och
Intranet-lösningarna. Idag arbetar vi med publika
lösningar, integrerade system i web-miljö, elektro-
niska betalningar m m.
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Kvalificerad support
Vi har en HelpDesk som via telefon och fjärrstyrda
system hjälper kunden när den stöter på problem. 
Vi kan också komma ut och ge hjälp på plats. 
De som arbetar med den typen av kundstöd är
certifierade systemtekniker inom Microsoft och
Novells produkter. En kunskap som ger kunden 
trygghet.

Drift av system
Man kan välja att använda oss som datanät-
operatör. Då kopplar kunden upp sig via vårt
SoftNet – ett säkert och stabilt datanät med en
säker anslutning ut mot Internet, säkrad genom
en av marknadens bästa brandväggslösningar. Vi
kan även lägga upp kundens hemsida på vårt
web-hotell.

Produkter
Softronic har utvecklat ett flertal s k produkter
och utvecklingshjälpmedel. Några av de större är
Content Server, ITM Insurance samt vår utveck-
lings- och driftmiljö. Det är resultatet av den
utveckling vi har på Softronic när det gäller tek-
nik och kreativitet.

Content Server är ett verktyg för publicering på
Internet. Det ger stora som små organisationer
möjlighet att snabbt och smidigt kunna uppdatera

sin information på nätet. Detta utan att behöva
använda HTML eller ha tillgång till editorer.

ITM Insurance är ett Client/Serversystem för för-
säkringsverksamhet. Ett nytt och unikt system där
användaren har mängder av valmöjligheter att
bygga systemet för sina behov.

Med ITM Insurance arbetar man med kunden i
centrum, fokuseringen på varje enskild kund blir
total. Fördelarna med systemet är många, kost-
nadseffektivt, flexibelt och lätt att använda.

Utländska marknader
Med den utveckling Internet för med sig så blir
den globala verksamheten också större. Gränser
och avstånd spelar en allt mindre roll. Vi har 
startat dotterbolag i USA och under 1999 i
England. Vi finns sedan tidigare i Estland där vi
hör till de större IT-bolagen.

[ Hela orkestern är samlad, med samspel och individuell 
skicklighet får de fram ljuv musik. ]
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