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Grossistföretaget Magnusson & Freij väljer Jeeves 
 
Göteborgsbaserade Magnusson & Freij har haft en så kraftig försäljningstillväxt den 
senaste tiden att de växt ur sitt gamla affärssystem. För att lyckas ta vara på den 
ökade orderingången och fortsätta växa har de som det andra bolaget inom 
Nyblomgruppen valt affärssystemet Jeeves Universal från Jeeves. Bakom affären står 
Jeeves partner Infocube.  
 
– Som grossistföretag lever vi på att göra många transaktioner vilket ställer stora krav på 
affärssystemet när det gäller snabbhet och säkerhet. Idag sker mycket arbete manuellt vilket 
innebär att vi kommer spara mycket tid med Jeeves samtidigt som det ger oss helt nya 
möjligheter att få komplett och detaljerad kundinformation över till exempel inköpsstatistik, 
orderstatus och lagersaldo, säger Krister Pettersson, vd för Magnusson & Freij.  
 
Magnusson & Freij har över 7 000 förbrukningsartiklar i sitt sortiment, bland annat inom 
kontor, hygien- och torkpapper, städ- och skyddspapper samt servering och catering. Sedan 
flera år tillbaka samarbetar företaget med Nyblomgruppen som består av totalt 14 
väletablerade familjeföretag från hela Sverige.  
 
– Inom Nyblomgruppen har vi en gemensam produktkatalog och en av många fördelar med 
Jeeves är att vi nu kan föra över produkt- och prisinformation från den direkt till vårt företag.  
Affärssystemsbytet gör att vi kan rationalisera och automatisera många arbetsmoment vilket 
gör oss effektivare och dessutom ger företaget något att växa i, säger Krister Pettersson.  
 
Projektet inleds med en förstudie som sedan kommer att övergå i en implementeringsfas. Allt 
planeras vara klart fram till årsskiftet 2012/2013. Affären omfattar bland annat ekonomi, 
inköp och e-handel.  
 
Magnusson & Freij grundades i Göteborg 1958 och omsätter idag cirka 160 miljoner kronor.  
Bland kunderna finns Göteborgs stad, SKF, Stena Line, Volvo, Göteborgs Kex och Astra. 
 
För mer information kontakta: 
Krister Pettersson, VD, Magnusson & Freij 
0708-99 62 10 
krister.pettersson@magnusson-freij.se 
 
Lars Dahlberg, försäljningschef Jeeves 
0708-80 60 35 
lars.dahlberg@jeeves.se 
 
 
Fakta om Jeeves 
Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag.  
Varje dag använder drygt 4 000 företag i över 40 länder något av Jeeves tre affärssystem: Jeeves 
Selected, Jeeves Universal eller Garp. Våra affärssystem är lätta att använda och anpassa efter 
företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig utveckling av affärsstödet. Jeeves 
huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic 
Exchange (Small Cap). För mer information, se www.jeeves.se. 


