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Ivars Färg & Måleri AB
Orust, Tjörn och Stenungsund  

arbetar i molnet!

Robin Lagergren ägaren av Ivars Färg  
arbetar med trender. De har moderna 

färghandelsbutiker med inriktning 
mot inredning och form. 

 Ivars Färg har en virtuell 
serverlösning i molnet för 

främst Pyramid och sitt kassasystem. 

Läs mer läs sidan 3.

Patrik och Henrik från Flodins Filter 
berättar att de hade ett åter- 
kommande problem som kunde 
uppstå var tredje timme vid en  
av sina produktionslinjer. 
Därför behövde de ha kontinuerlig 
bevakning för att se händelse-
förloppet. En person fick stå vid  
maskinen för att se hur felet uppstod. 
Det kunde dröja upp till tre timmar 
till nästa gång felet visade sig. 
Vi funderade på hur vi kunde lösa 
detta. Vi tog kontakt med Micke på 
Nyttodata som tog fram en lösning 
med en kamera och hårddiskinspelare 
för att fånga in händelseförloppet. 

Paul installerade kamerabevakningen 
och vi började spela in. Vi kunde sen 
snabbt spola fram till där felet var  
inspelat. Då kunde vi analysera 
händelseförloppet bild för bild och 
enkelt få fram vad för fel maskinen 
hade. Det sparar oss massor av 
mantimmar! 

Det är mycket rörelse på vår linje, 
snabba händelser så en kamera med 
många bilder/sekund och med hög 
kvalitet är viktigt hos oss.

Marian rapporterar 
tiden i Pyramid!

- Jag för in tiden för mig och två 
kollegor på jobben i respektive 
projekt, sedan går jag in på projekt-
et och delfakturerar. Programmet 
är briljant, jag sparar mycket tid 
med faktureringen, säger Marian 
Simonsson från Konsulterande 
Ingenjörsbyrån i Uddevalla AB. 
- Nu tar inmatningen bara ett par 
timmar som tidigare kunde ta en hel 
dag.  Jag har numer kontroll på 
alltihopa, t.ex. sökningar.  Ytterligare 
en stor fördel är att jag inte längre 
behöver flera olika program då jag 
har allt i Pyramid. Pyramid passar 
inte bara stora företag utan även 
små företag som vårt, säger Marian.

Flodins Filter i Lysekil bevakar sina 
produktionslinjer och sparar mantimmar!

Vänster: Driftstekniker Patrik Hogander
Höger: Underhållstekniker Henrik Hermansson

Hedson bytte skrivare 
och spar pengar!

När Patrik Hector tänkte köpa ny 
toner till en äldre skrivare räknade 
Sussie ut att utskriftskostnaden 
skulle bli lägre vid köp av en ny 
OKI skrivare istället.
- Det blev svart på vitt, mycket 
positivt att få tillgång till uppställ-
ningen av kostnaderna. Rätt och 
lätt att räkna hem affären, säger 
Patrik. Den nya skrivaren är 18 
öre/sida billigare och har 3 års på 
platsen garanti.

Patrik Hector 
Hedson

Technologies AB
i  Vänersborg

http://ivars.se
http://www.flodinsfilter.se
http://kib.se
http://www.flodinsfilter.se
http://www.flodinsfilter.se
http://www.hedson.se
http://www.hedson.se
http://kib.se
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Exceltips!

1. Klicka på en cell i den rad där du önskar infoga en rad ovanför
2. Markera en rad med Skift (och) Mellanslag
3. Infoga en rad ovanför den markerade raden med Ctrl (och) +,  

vill ni ta bort en rad, Ctrl (och) –

- Att gå en utbildning gör att deltagarna blir effektivare, och med tips 
 och trix blir arbetet snabbare och roligare, säger Sussie Carlström.

Vi har flera olika utbildningar
i Excel:
• Grundutbildning
• Fortsättning
• För självlärda
• Skapa budget/kalkyler
• Skapa faktura
• Registerhantering
• Skapa flödesscheman
• Introduktion till senare version

Jan Thorsen förklarar att de kom 
i kontakt med ProgeCAD på 
Nyttodatas hemsida och sen fick 
en demonstration. 
- Eftersom programmet i stort 
sett är samma som AutoCAD men 
kostade betydligt mindre blev det 
intressant säger Göran Säwe och 
Jan fyller i:
- Ja, det var priset som var  
avgörande.
- Vi använder ProgeCAD till-
sammans med CADdirekt Brand 
för utrymningsplaner, orienterings-
ritningar och serviceritningar för 
brandlarm. 
- Räddningstjänsten kan också rita 
insatsplaner, säger Jan.

Jan Thorsen 
fastighetstekniker 
och Göran Säwe 
fastighetsingenjör, 

båda från
fastighets- 

avdelningen på 
Sotenäs Kommun.

Sotenäs Kommun har lämnat Autodesk 
och ritar numera i ProgeCAD!

Förvaltningen Miljö och Hälsa  
arbetar också i ProgeCAD med 
arbetsmiljöarbete. 
Göran berättar även att de anlitar 
en extern konsult som har gått 
från AutoCAD till ProgeCAD. De 
ritar hela utrymingsplaner från 
noll. Även konsulten tycker att 
CADdirekt är lätthanterligt och 
bra upplagt med lagerhantering 
m.m. 
- Vi på fastighetsavdelningen har 
gått från AutoCAD 2006 så även 
om strukturen är lika i ProgeCAD 
så har vi fått en stor “upphottning” 
i och med ProgeCAD, säger Jan.

Peter från Stora 
Mellby Rör ritar i  
AutoCAD LT 2015!

I över 70 år har Stora Mellby Rör 
i Alingsås utfört installationer åt 
både privatpersoner och företag.  
-Vi använder AutoCAD LT vid 
främst nybyggnationer av villor,  
som t ex Rejnäsvillan, säger 
Christer Carlsson. 
- Vi ritar också industrihallar och 
golvvärme. Konverteringar av hus 
och nya värmesystem är också till-
fällen då vi använder AutoCAD LT. 
Relationer ska in vid ny- och  
tillbyggnationer, säger Peter 
Berthou som ritar mest idag.
- Vi har löpande subscription 
så vi får senaste versionerna 
automatiskt, tillägger Christer.  

Bosse från Öland 
har köpt bärbar med 
lagringslösning!

Bosse Carlsson, fågelskådare och 
fotograf från Öland har köpt en 
kraftfull bärbar dator samt  
lagringslösning. Den består av 
en NAS med två 4 GB hårddiskar.
- Jag vill inte att det ska hända 
mina bilder något så nu kör jag 
speglade diskar vilket känns säkert 
och bra, säger Bosse.

http://nyttodata.se
http://nyttodata.se
http://www.sotenas.se
http://www.sotenas.se
http://www.sotenas.se
http://sotenas.se
http://www.sotenas.se
http://www.mellbyror.se
http://www.mellbyror.se/
http://www.pbase.com/upupa
http://www.pbase.com/upupa
http://www.mellbyror.se
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Text & foto: Sussie Carlström

Varför valde du att driva färghandel?
- Det var ett naturligt steg i och med 
farfar. Men det är jätteroligt och det 
händer saker hela tiden säger Robin 
och ler.

Vad är er huvudsyssla?
- Förutom butikshandel har vi även 
folk ute, t ex kakelsättare. Färg är 
störst hos oss men golv och tapet 
säljer vi också mycket av. Kakel växer 
starkt, svarar Robin.

Är ni med i någon kedja?
- Vi är delägare i Happy Homes med 
103 butiker. Det känns bra att tillhöra 
något större vid t ex inköp och det 
finns många likasinnade man kan bolla 
med. 

Vilka är era främsta kunder?
- En typisk kund är ett par i 35 års 
åldern, nyblivna villaägare som tänker 
bygga bo, svarar Robin.

Varför väljer man att handla hos er?
- Vi har roligt på jobbet och jag tror 
det smittar av sig, ler Robin.

Hur ser framtiden ut för färghandel?
- Den är ljus, samtidigt så är det tufft 
med konkurrens med elektronik- och 
möbelhandel. Men vi gillar inrednings-
programmen på TV, de drar extra.

Vad har ni för framtidsplaner? 
- Vi ska göra tre lönsamma enheter.

Ni har ingen egen server utan 
arbetar enbart i molnet,  
hur fungerar det för er?
- Långt över förväntan. Vi trodde att 
det skulle kopplas ner då och då, 
men inte, säger Robin nöjt.

Hur kommer det sig att ni valde 
molnlösningen?
- Det är Tommys “fel”, skrattar 
Robin. Vi lyssnade på honom, och vi 
litar på honom.

Var det stor omställning för er att 
byta från att ha egen server till 
molnlösningen?
- Nej, vi har nu färre bekymmer och 
ingen behöver åka hit när det 
strular. Man kan säga att man tagit 
bort en sak som kan krångla.

Pyramid kassafunktion och  
cleancash kontrollenheten som 
man måste ha idag vid kontant-
hantering har ni inte heller hos er?
- Nej, vi önskar bara att vi hade 
kunnat göra detta mycket tidigare 
och då sluppit onödig investering 
som vi gjorde innan bytet. Det 
måste fungera då vi kan hantera 
cirka 200-250 kunder per dag i juli 
avslutar Robin.

Vad använder ni er Zebra etikett-
skrivare med hyllkantstags till?
- Vi styr utseendet av våra egna 
etiketter så det ser likadant ut i  
hela butiken, oavsett leverantör,  
vi använder den hela tiden!

Hur kom det sig att ni anlitade 
Nyttodata som leverantör? 
- Vi kom i kant med vår dåvarande 
leverantör och vi hamnade hos er av 
en slump tack vare Pyramid.

Om du skulle säga tre ord om oss, 
vilka blir det då? 
- Otroligt tillmötesgående, flexibla 
och kompetenta.

Något ni är speciellt nöjda med?
- Återkopplingen är fantastisk. 
Inga saker faller mellan stolarna. 
Och nu vill jag avsluta intervjuen 
med att beställa en kopiator av er, 
säger Robin.

Robin Lagergren är ägaren till tre färgbutiker som ligger på 
Orust, Tjörn och i Stenungsund. Butiken i Henån har två  
våningar och erbjuder mer än bara färg. Det finns ett stort  
utbud av tapeter och en avdelning med inredning och 
arbetskläder. De har en stor skärm där man kan visualisera 
olika tapeter i olika rum, dvs. provtapetsera.

Berätta lite om er verksamhet?
Det var farfar som började med måleriverksamhet 1936, 
svarar Robin och fortsätter. Idag är vi 17 stycken och 
det är övervägande kvinnor. Det har svängt de senaste 
20 åren då branschen innehåller mera inredning och 
form. 

http://www.ivars.se
http://ivars.se
http://ivars.se
http://ivars.se
http://ivars.se
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Ny hemsida för  
Tanums Camping  
& Stugby!

Precis innan sommaren hade 
Anna-Lena från Nyttodata gjort 
klar hemsidan. 
Pedro Benjamin Munoz har nu en 
trevlig och inbjudande hemsida 
som är byggd i Wordpress och 
därmed enkelt kan uppdateras  
online. Hemsidan har även en  
bildgalleria.  
Anna-Lena hjälpte även till att 
registrera domännamnet, säger 
Pedro. www.tanumscamping.se

Förenklad fakturahanteringen med nya 
OKI kopiatorn!

Vid installationen gjorde Emil över 30 mallar och genvägar! 
Dessa förenklar bland annat hantering av fakturor till Pyramid 
när de skannar både enkel- och dubbelsidigt. 
Genvägarna uppskattas och användarna blir mer effektiva, 
säger Malin från Graniten Engineering AB i Uddevalla.

Dan som är 
tekniskt intres-
serad gillar att 
han kan göra 
flera egna 
inställningar.  
- Och jag 
gillar knappen 
Interrupt som 
gör att jag kan 
stoppa pågående 
utskrift eller 
kopiering så jag 
kan ta min kopia 
utan att vänta, 
säger Dan. 

Vill ni effektivisera er fakturahantering?
- Det kan ni göra med vår attesthantering och tolkning av leverantörsfakturor för bland 
annat Pyramid, säger Tommy Spindel, VD & Pyramidkonsult. När ni skannar in fakturorna 
identifierar systemet leverantör, moms, belopp och förfallodatum m.m. Fakturorna placeras 
dessutom på korrekt plats i affärssystemet, berättar Tommy.

- Kom och se själva!

DEMONSTRATION
21 april 

Kl 9:00, 10:00 eller kl 11:00
Hos oss, Bultvägen 1, Uddevalla

Meddela önskad tid vid anmälan. 
Anmälan senast 17/4 till 

Sussie Carlström 0522-999 32 
eller sussie@nyttodata.se

Både Malin Ojala-Wahlén och Dan Magnusson tycker att 
kopiatorn är snabbare vid uppstart mot deras tidigare kopiator.

Med den 4:e generationens processorer höjer du ribban på 
din PC-upplevelse med rika visuella effekter, längre batte-
ritid och inbyggd säkerhet för starkare skydd. Upplev dina 
filmer, bilder och spel med de nya inbyggda visuella utveck-
lingen - ingen extra hårdvara behövs.

http://nyttodata.se
http://nyttodata.se
http://tanumscamping.se
http://tanumscamping.se
http://www.graniten.com
http://www.graniten.com
http://www.graniten.com
http://www.oki.se
http://nyttodata.se
mailto:sussie%40nyttodata.se.?subject=OKI%20Demonstration%2021%20april
http://nyttodata.se

