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Pressmeddelande, torsdagen den 28 oktober 2021 

SOFTRONIC OCH EFFECTPLAN I SVERIGE TECKNAR 
PARTNERSKAP 
Effectplan i Sverige ingår i House of Control Group som är ett norskt börsnoterat företag. 
Bolaget utvecklar SaaS-lösningar (Software as a Service) med nästan 300 000 användare i mer 
än 65 länder. Softronic är en av Sveriges mest erfarna Microsoft Dynamics NAV & Business 
Central partner. I mer än 20 år har vi hjälpt kunder med införande av Microsoft Dynamics NAV 
och Business Central. Genom partnerskapet kan Softronic nu erbjuda sina kunder verktyget 
Effectplan som är ett budget- och prognosverktyg. Effectplan har utvecklats i Sverige för 
krävande nordiska finansdirektörer.  

House of Controls mål är att vara ekonomichefens bästa vän. Företaget har utvecklat ett ekosystem 
av verktyg som förenklar, effektiviserar och stärker arbetet på ekonomiavdelningen.  

- När vi vet vilken expertis Softronic har inom ekonomistyrning och - inte minst - vilka kunder de 
har på den nordiska marknaden, är vi både stolta och tacksamma över att de valt att investera 
i House of Control och vår lösning Effectplan. Vi har en stark tro på kombinationen av 
Softronics konsultkunskap och tekniken i Effectplan, säger Lasse Sten, VD på House of 
Control. 

House of Controls lösningar förbättrar funktionen hos befintliga ERP-system och underlättar arbetet på 
fyra viktiga områden: kostnadsstyrning, tidsförbrukning, riskhantering och efterlevnad. Resultatet är en 
bättre fungerande ekonomiavdelning.  

- Genom partnerskapet får vi möjlighet att erbjuda våra ERP-kunder en tillförlitlig och bra 
ekonomistyrning. Vi ser fram emot samarbetet och att fortsätta hjälpa våra kunder med 
effektiva lösningar som gynnar deras verksamhet, säger Per Adolfsson, VD på Softronic. 

Lasse Sten avslutar:  

- Det är inspirerande att arbeta med ett företag med en så tydlig profil som Softronic – dvs. att 
de står för GoodTech. I House of Control har vi verktyg som kan skapa betydande fördelar för 
samhället, inte minst gällande miljö och klimat. Effectplan - när den används korrekt - hjälper 
till att minska onödiga kostnader, synliggöra utsläpp, förbättra planering samt inköp. På så sätt 
kan både privata och offentliga företag bli grönare.  
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Om Softronic 
Goodtech – teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att 
skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och 
drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är 
börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 430 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och 
Arjeplog. www.softronic.se 
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