
Acando erbjudande

Smartare inköp med QlikViewU P P TÄC K  Q L I K V I E W !

Föreställ dig möjligheten att fritt kunna 
utforska dina affärsdata utan att vara 
begränsad till affärssystemets bristfälliga 
rapporter och datalistor. Få nya insikter, 
testa hypoteser och hitta förbättringspo-
tential i din verksamhet. QlikView skapar 
helt nya möjligheter för inköpsfunktioner 
som vill arbeta proaktivt med förbättringar 
inom  processer och verksamhet.

I decennier har inköpsorganisationer kämpat med att sammanställa relevant infor-
mation från affärssystemen. Nu finns QlikView, där all information finns tillgänglig 
i ett och samma fönster – lättbegriplig och analyserbar. Med QlikView får alla med-
arbetare inom inköpsfunktionen möjlighet att jobba proaktivt med verksamhets-
förbättringar drivna av faktabaserad analys.

Q L I K V I E W  F Ö R  I N KÖ P S F U N K T I O N E N 
I N N E B Ä R :

• Nya möjligheter att identifiera förbättrings-
potential inom hela inköpsprocessen

• Tillfredställer alla medarbetares informa-
tionsbehov oavsett roll

• Alltid blixtsnabb tillgång till analys av all 
relevant affärsinformation

• Motiverade medarbetare som kan agera 
mer och administrera mindre

• En bild av verkligheten
• Lättbegripligt och intuitivt – inga för-

kunskaper krävs
• Rapportering och analys i en och samma 

lösning
• Möjlighet att konsolidera information från 

flera datakällor och affärssystem i en och 
samma lösning

• Stöd för analys av mycket stora 
datavolymer

1500 M E D A R B E TA R E
på företag och offentliga verksamheter använ-
der dagligen QlikView-lösningar framtagna av 
Acando. Våra kunder finns i hela Sverige och 
vi har lokal QlikView-kompetens på samtliga 
verksamhetsorter. Acando är sedan 2008 en 
av nordens ledande QlikView-leverantörer. Vi 
särskiljer oss genom vår branschunika förmåga 
att leverera bestående och mätbara verksam-
hetsförbättringar genom att kombinera vår 
QlikView-kompetens med marknadsledande 
verksamhetskompetens.

Nya möjligheter för inköpsfunktionen

Proceedo, Ariba, Clockwork, IBS, CDC.  
Inköpssystemen är många och alla utgör  
de ett utmärkt stöd i den operativa verksam-
heten. Men när det kommer till strategiskt 
arbete i syfte att kostnadseffektivisera inköps-
processen är systemstödet i det närmaste 
obefintligt. QlikView är en lättanvänd BI- 
plattform som ger inköpsfunktionen helt  
nya möjligheter att effektivisera verksam-
heten genom visuell, lättbegriplig analys av 
all inköpsrelaterad affärsinformation.

Skapa insikt, agera och förbättra

QlikView ger dig möjlighet att identifiera och 
analysera oönskade och kostnadsdrivande 
trender, köpmönster och leverantörsbete-
enden. Utifrån dessa analyser sjösätter ni 
optimala förbättringsprogram, anpassade för 
varje avvikelsetyp och förbättringsbehov. 

QlikView tar du med dig på möten med  
beställaren, leverantören eller kollegorna, 
där ni tillsammans analyserar, diskuterar och 
hittar nya metoder för att optimera och kost-
nadseffektivisera försörjningen av varor och 
tjänster.

En kostnadseffektivare verksamhet

Gör Spend-analys och identifiera kostnadsdri-
vande trender och mönster. Inför processför-
bättringar utifrån nya insikter och analysera 
effekten av åtgärderna direkt i QlikView. 
Identifiera produkter och tjänster som driver 
onödiga kostnader och därmed är föremål 
för upphandlingar.

Ökad avtalstrohet

Låt QlikView hjälpa dig att identifiera, analy-
sera och kategorisera köp utanför avtal eller 
etablerade regelverk. Få nya insikter som ger 
dig möjlighet att jobba optimalt med mål-
gruppsanpassade förbättringsprogram i syfte 
att förändra köpbeteenden.

Optimala processer och leveransflöden

I QlikView identifierar du snabbt och enkelt 
förändrade leverantörsbeteenden inom om-
råden som leveransprecision, kvalitet, volym 
och pris. Analysera avvikelserna på djupet, 
hitta orsakerna och agera i tid. Undvik miss-
förstånd grundade på felaktig eller bristfällig 
information. QlikView ger dig alltid uppda-
terad och analyserbar information i dialogen 
med leverantören eller kollegorna.

Framgångsrika leverantörsförhandlingar

Ta blixtsnabbt fram relevant information inför 
förhandlingarna. Visualisera enkelt all historik 
kring kvalitetsbrister, risker, finansiell rating, 
pris/volym-utveckling och er inköpsvolym i 
förhållande till leverantörens totala omsätt-
ning. Med QlikView genomför du taktiskt 
smarta förhandlingar där du alltid ligger 
steget före.

Analysera - på det sätt Du vill

QlikViews associativa analysmotor ger dig full 
frihet att analysera vad du vill - på det sätt 
du vill – och på vilken enhet du vill (PC, Mac, 
iPad, iPhone eller Android). QlikView är en 
intuitiv och lättanvänd BI-plattform som leve-
rerar omedelbart affärsvärde och ROI. Ingen 
utbildning krävs och du kommer igång med 
dina analyser på nolltid.

Marknadsledande kompetens

Acando har gedigen erfarenhet av QlikView-
implementationer inom inköpsfunktionen 
hos Sveriges största företag och offentliga 
verksamheter. Med QlikView och Acando får 
ni helt nya förutsättningar att jobba proaktivt 
med kostnadseffektivisering och förbättring-
ar genom hela inköpsprocessen. Acando har 
ett stort strukturkapital från tidigare genom-
förda projekt inom inköpsfunktionen, både ur 
ett lösnings och ett verksamhetsperspektiv.



Acando erbjudande

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar 
genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter  
på årsbasis cirka 1,5 miljarder kronor och har 1100 medarbetare i fem länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic.  
Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Passion och Resultatskapande. www.acando.se
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M E R  I N F O R M A T I O N
Kontakta Lars Christensen på
telefon 070-3277 452 eller via
lars.christensen@acando.com

Södersjukhuset i Stockholm har en av 
Nordens största akutmottagningar. Till 
Södersjukhuset kommer ungefär 100 
000 patienter varje år för att få akut hjälp 
med allt ifrån benbrott till hjärtinfarkter. 
Sachsska barn- och ungdomssjukhusets 
akutmottagning tar emot cirka 25 000  
besök per år. På Södersjukhuset föds mer 
än 7 000 barn årligen och cirka 55 000 
patienter läggs in varje år på någon av 
sjukhusets avdelningar.

Omsättning: 3,5 miljarder kronor.
Antal anställda: 4 271.

Utmaningen
Södersjukhuset har precis som de flesta 
verksamheter inom landstinget stora krav 
på kostnadseffektivitet och optimering 
av verksamheten. Det primära syftet med 
införandet av QlikView var i första hand 
att kunna identifiera kostnadsdrivande 
köpmönster och oönskade beteenden 
avseende köp och avrop av förbruknings-
varor. Detta ska sedan leda till ett antal 
effektiviseringsprogram mot utvalda 
målgrupper i syfte att uppnå besparingar. 
Dessa målgrupper identifieras genom 
analys i framtagna QlikView-lösningar. 

Resultatet 
Verksamheten uppnår stora kostnads-
besparingar genom att kunna identifiera 
och analysera målgrupper med kostnads-
drivande köpmönster och oönskade köp-
beteenden. Dessa målgrupper bearbetas 
sedan genom effektiviseringsprogram, 
unika för varje målgrupps avvikelseprofil 
och förbättringsbehov.

QlikView används även i den operativa 
verksamheten för löpande analys och 
uppföljning av inköpsorder, leveranser, 
produkter, leverantörer, lagerhållning samt 
analys och uppföljning av avdelningarnas 
avrop från det centrala lagret.

Målgrupp
QlikView används av medarbetare i den 
operativa verksamheten (controllers, 
systemförvaltare och inköpare) samt chefer 
och avdelningsansvariga med strategiskt 
ansvar att kostnadseffektivisera och opti-
mera verksamheten på kort och lång sikt.

En Dashboard ger dig snabb överblick över trender, indikatorer och viktiga nyckeltal. Det är ofta här 
du börjar din analys.

Detaljstudera trender och mönster. Identifiera oönskade beteenden och förändringar.  
Gör drill-downs och fördjupad analys för att hitta bakomliggande orsaker.  
QlikView är intuitivt och lättanvänt och du kommer igång med dina analyser på nolltid.


