
 
 

 
 

 

 

Plantagen sår frön för tillväxt med Infor 
 

Nordens ledande kedja för växter och växttillbehör vidareutvecklar sin 
omnichannel-satsning 

 

 

STOCKHOLM – 6 februari, 2018 – Infor, ledande leverantör av sofistikerade, 

branschspecifika affärsprogram för molnet, tillkännagav idag att Nordens ledande kedja 

för växter och växttillbehör, Plantagen, valt Infor för att genomföra nästa steg i sin 

digitaliseringsstrategi. Den valda lösningen består av Infor CloudSuite Food & Beverage, 

Infor PLM Optiva, Infor Demand Planner, Infor Ming.le™ och Infor ION®, och syftar till 

att skapa ökad synlighet och högre produktivitet och effektivitet i hela försörjningskedjan. 

Lösningen kommer att införas under 2018 och omfatta 1 000 användare.  

 

Snabbväxande Plantagen har idag 135 butiker i Sverige, Norge och Finland och en 

grossistverksamhet för 600 butiker. Efter ett stort förvärv har man påbörjat en 

modernisering av sina it-system. Plantagen har valt Infor som leverantör av en modern, 

skalbar, flexibel och lättanvänd plattform som stöd för sin fortsatta tillväxt.  

 

Den funktionalitet Infor levererar inbegriper hela försörjningskedjan från fabrik till 

butiksgolv, där medarbetarna använder handdatorer för att mata in information om 

lagernivåer, lageruttag och returer. Plantagen räknar med att lösningen ska underlätta 

bättre planering, öka precisionen i produktlivscykelhanteringen samt reducera kostnader. 

Infor ION säkerställer full integration med tredjepartssystem, medan Infor Ming.le ger 

smidig och sömlös användning. 

 

- Digitalisering är viktig för vår tillväxt och Infor är en central del i vår strategi att bli en 

digital ledare, säger Susanna Liljeqvist, CIO, Plantagen. Som andra detaljhandlare 

är vi beroende av kundernas upplevelse av vår butik och med ökad synlighet i alla 

http://www.infor.se/
http://www.plantagen.se/
http://www.infor.com/cloud/cloudsuite-food-and-beverage/
http://www.infor.com/product-summary/plm/optiva/
http://www.infor.com/product-summary/retail/demand-management/
http://www.infor.com/solutions/technology/infor-ming.le/
http://www.infor.com/solutions/technology/ion/
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led av produktlivscykeln hoppas vi kunna förbättra kundernas upplevelse genom 

omnichannel. 

 

Susanne fortsätter: 

- Infors erfarenhet inom detaljhandeln i kombination med deras molnexpertis innebär 

att vi nu har både storleken att kunna stödja våra ambitiösa tillväxtplaner och 

detaljkunskapen för att stödja olika inriktningar inom vår bransch. Vi ser fram emot 

nästa etapp av vår resa! 

 

- Vi inser att kraven som finns hos en konfektions- eller färskvaruhandlare skiljer sig 

avsevärt från en som säljer växter och växttillbehör, säger Jason Berry, Europachef 

för detaljhandelslösningar på Infor. Det är just denna förståelse som gör att vi kan 

leverera lösningar som stöder de specifika behoven och kraven hos organisationer i 

olika detaljhandelsmiljöer. Plantagen har en komplex detaljhandels- och 

grossistmodell med planer på att lägga till e-handel för att kunna ge sina kunder 

verklig omnichannel-känsla. En lösning som sammanför alla processer – från design 

och tillverkning till leveranskedja och butiksgolv – blir då den avgörande faktorn. 

Digitalisering krävs i alla led för den som vill skaffa nya marknadsandelar. 

 
 
Om Plantagen 
Plantagen är Nordens ledande kedja för försäljning av växter och växttillbehör med cirka 120 
butiker i Norge, Sverige och Finland, främst inriktade mot konsumenter. Omsättningen för 2016 
uppgick till 3 624 MNOK och operativ EBITA till 293 MNOK. 
 
Om Infor 
Infor utvecklar affärsprogramvara i molnet för specifika branscher. Infor har 16 000 medarbetare 
och över 90 000 kunder i mer än 170 länder och utformar programvara som håller för framtiden. 
Mer information finns på www.infor.se.  
 
Mer information 

• Infors RSS-flöde 

• Följ Infor på Twitter 

• Följ Infor på LinkedIn 

• Följ Infor på Facebook 

• Se Infor-filmer på YouTube  
 
 
Kontakt: 

http://www.infor.se/
http://feeds.infor.com/InforPressReleases
https://twitter.com/infor
http://www.linkedin.com/company/1711
https://www.facebook.com/infor
http://www.youtube.com/user/inforvideo
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Michael Jäderholm, Andréasson Public Relations 
070-725 25 52 
Michael.jaderholm@anpr.se  
 
Richard Moore, Infor 
+44 (0)7976 111 243 
richard.moore@infor.com  
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