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Tommy Spindel, VD

Hej! 
Hoppas att ni likaväl som jag njuter av 

den vackra hösten.

Nu levererar vi bl.a. flera serverlösningar 

både hos kund och hostade lösningar där 

kundservern är hos oss, nya hemsidor 

och Pyramidanpassningar.

Vi skapar allt fler intranät som gör att 

ni kan hålla era medarbetare upp-

daterade med information på ett enkelt 

sätt. Nu har Telia sagt att de kommer 

stänga ner ISDN duo under nästa år 

vilket innebär att många behöver göra 

om sina telefonväxlar till internet som 

bärare av samtalen, hur ser det ut hos er? 

Följ oss på 
Facebook! 

- Vi har nya kunder 
tack vare ny hemsida!
Rosita från Janssons Båtvarv AB i 
Fjällbacka berättar: 
- Vi har fått två stora jobb från 
Orust och stora plastningsjobb 
som vi annars inte hade fått tack 
vare vår nya hemsida. Nu hittar 
våra kunder oss på ett bättre sätt.
- Jag och Urban 
är jättenöjda, 
sidan är en 
WOW-sida, 
säger Rosita 
glatt.

Rosita Jansson

När Flodins Filter AB i Lysekil skulle inför-
skaffa ny kopiator gjorde de en stor 
och noggrann utvärdering. 
- OKI vann på prissättning, utskrifts- 
och kopieringshastighet samt på den 
gynnsamma garantin. 
- Väldigt udda med 3 års på platsen 

garanti som andra inte erbjuder. Då hamnar 
man i ett serviceavtal som direkt blir en 
kostnad, berättar Anders Markenberg.  
- Vi använder maskinen mest till att skanna, 
och det är den bra på. Vi skannar mycket till  
e-post. Skrivaren gör kanonutskrifter i färg, 
säger Anders nöjt och ler. 
- För övrigt är maskinen lättförståelig och 
fungerar bra, driftsäker helt enkelt. Det har 
inte varit något stopp sen vi köpte den,  
avslutar Anders med att säga.

- OKI vann vår utvärdering vid val av 
kopiator, säger Anders från Flodins Filter

Jonathan fixar WiFi 
åt era kunder!
Hot Spot lösning 
passar utmärkt 
för hotell,  
restauranger och 
väntrum. 
Lösningen består 
av en smart  
accesspunkt 
som styr den trådlösa internet-
accessen för era kunder berättar 
Jonathan. I paketet ingår även en 
liten skrivare för utskrift av  
koderna.  Via ett enkelt knapptryck 
generas koden för kunderna.
Jonathan berättar också att några 
väljer att ta betalt medan andra 
bjuder på Internetaccessen.

Anders Markenberg
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Vi ser till att kunderna 
blir nöjda med våra 

utbildningar och resor.

CDP Group.

Christer Dahlberg och Lena Lilja
Läs mer på sidan 3!

Pris 6.995:-

http://janssonsbatvarv.se/
http://www.flodinsfilter.se/
https://www.facebook.com/Nyttodata
http://janssonsbatvarv.se/
http://www.flodinsfilter.se/
http://www.cdpab.com/
http://www.cdpab.com/
http://www.cdpab.com/
http://www.nyttodata.se/om_personal.html
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“fick  
förtroende 

för  
Tommy”

Text & foto: Sussie Carlström

Mats Johansson från 
Mediahuset vet vad 
en serverhårddisk-
krasch innebär!
Mediahuset i Göteborg AB har  
affärsidén att producera
tidningar inom olika specialist-
områden.  Medarbetare finns på 
olika orter och det är förstås 
viktigt att tekniken fungerar och 
att materialet inte försvinner.
Mats berättar: 
- Vi fick ett råd för några år sen av  
Nyttodata att skaffa en katastrof-
backup. I början tyckte vi kanske att 
det var en onödig kostnad, men nu 
betalar den sig om och om igen. 
- Två hårddiskar i servern gick 
sönder samtidigt, vilket är 
ytterst ovanligt, säger Dan 
från Nyttodata och fortsätter 
- Efter leverans av nya hårddiskar 
tog det cirka 1,5 timme att åter-
ställa servern från katastrof-
backupen.
- Hade vi inte haft den och service-
avtal så hade det kostat oss mycket 
tid och pengar,  berättar Mats 
Johansson.
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Lokalen på Kuröd

Mats Johansson, Mediahuset

Mikael, säljare  
Nyttodata förklarar!

1Varför köpa en lite dyrare 
dator eller server?

- Vi utgår inte från priset, utan  
från kundernas behov, säkerhetskrav 
och redundans.  

2         Hur kan man välja lösning 
när utbudet är så stort? 

- Ni som kund behöver inte jäm-
föra alla modeller, utan ni berättar 
för oss vad ni har för behov och så 
tar vi fram förslag på lösning.

3 Vad är viktigast att tänka 
på vid köp?

- Säkerheten, om något händer,  
hur länge kan man stå still. Vi har 
lösningar för alla behov.

4Vilka märken  
rekommenderar du? 

- HP på servers och Fujitsu på 
datorer då de är miljömärkta och 
tysta. Men vi har fler märken. 

CDP Group är en koncern med de två huvudgrenarna: 
utbildning och resor där två företag finns under varje gren. 
Christer Dahlberg är ensam ägare av CDP Group. 
Christer började för 16 år sen då han startade Motivera som 
ensam företagare och har nu CDP Group med 90 anställda. 
Beräknad omsättning för nästa år är 125 miljoner. 
Sätet är i Uddevalla, på Kuröd, men all administration ligger 
i Svarteborg. Kontor finns även på Riverside i Uddevalla och 
de har egna utbildningslokaler i Göteborg, Borås, Malmö och 
Stockholm. Nya Trafikskolan ligger i Kristianstad men ge-
nomför utbildning för buss och lastbil i hela landet. Eftersom 
företaget är flexibelt med sina utbildningar använder de sig av 
lokaler där det behövs över hela Sverige.

CDP Group

Utbildning

Motivera

Nya 
Trafikskolan

Resor

Trestad 
Stigen

Lilja Resor

Ni har växt mycket på senare år, 
vad är hemligheten?
- Med Motivera i grunden, frågar 
vi kunden vad de behöver 
lära sig, när i tiden och 
var.  Vi är flexibla, svarar 
Christer.

Vilka utbildningar 
erbjuder ni?
- De utbildningar som våra kunder 
önskar, de skräddarsyr vi. De flesta 
är lagstadgade utbildningar för 
medarbetare på företag.  
- Nya Trafikskolan erbjuder 
utbildningar, mestadels för buss 
och lastbilar. Nya Trafikskolan i 
Kristianstad är en av de största 
trafikskolorna i Skåne.

Vilka resor erbjuder ni?
- Alla sorters resor med buss, flyg 
och båt, svarar Christer snabbt.
- Vi är t ex Stenas Lines största 
kund som transporterar folk från 
Göteborg till Tyskland. 

Vad erbjuder Trestad Stigen, för 
speciellt kontra konkurrenterna? 
 - Vi har färdigproducerade resor 
och det finns ett mervärde i varje resa. 

Vad är vinnarkonceptet för Lilja 
Resor?
- Varje kund är unik, varje 
företagsresa är unik, svarar 
Lena Lilja.

Vad har ni för nytta av 
varandra i koncernen? 

- Vi kompletterar varandra och kan 
använda oss av samma boknings-
ställen. Ett exempel är Motiveras 
Talarbyrå som heter Snacket går. 
- Där kan man hyra in föredrags-
hållare som t ex Ravelli eller någon 
av våra kvinnliga boxare som  
inspirerar, berättar Christer.

Hur blev ni kund till Nyttodata?
- Vi hade en annan leverantör som 
inte klarade av att leverera 
och vi ville ha större 
driftsäkerhet samt att vi 
fick förtroende för Tommy.

Ni har även hyrt våra 
utbildningsdatorer!
- Ja för 10 år sen och nu går vi 
själva på utbildning i er lokal, säger 
Christer och fortsätter. 
-Personal har precis gått anpassade 
utbildningar i InDesign och Excel.

Ni har egna servrar, som står hos 
oss, varför?
- Vi har mer kontroll nu på både 
kostnader och säkerhet.  Inget eget 
serverrum behövs och vi har ett 
bra serviceavtal, säger Christer. 

Vad har ni för programvaror? 
- Vi använder Rebus där vi gör våra 
resebokningar och vi använder 
Lime Easy,  Visma Administration 
dessutom har vi Adobe Cloud 
licenser, säger Christer.

Hur många domänadresser har ni?
- Vi har runt 50 stycken och det är 
för att skydda våra namn och tjänster.

Har Nyttodata gjort någon  
specialanpassning till er?
- Ja, Jonathan anpassar webbapp-

likationen Elevsys, gjord 
i PHP, där vi administre-
rar alla våra elever, cirka 
10.000 styck per år. 

Vad är Nyttodatas starkaste sidor?
- Främst snabb service, vi är jätte- 
nöjda med att ni är så snabba på 
att återkomma. Vi har förtroende 
för er och ni är seriösa, flexibla 
och ni jobbar tillsammans i positiv 
anda, säger Christer.

John ritar i 
AutoCAD LT! 
John som är landskaps- och 
trädgårdsdesigner från Tizzard 
Trädgårdsarkitekt ritar och 
planerar i AutoCAD LT 2014. 
John sitter i Vänersborg och ritar 
för stadsplanering, parker och pri-
vata trädgårdar/bostäder. 
- Eftersom ritningarna ofta visas 
ute är det extra bra när de skrivs 
ut på OKIs vattenbeständiga A3 
papper, säger 
John.

“ är den 
största  

trafikskolan 
i Skåne”

Turisten Väst  
satsar på virtuell 
serverlösning!
Turisten Väst har hamnkontor 
i Hamburgsund, Fjällbacka och 
Grebbestad samt turistbyrå i 
Hamburgsund och Fjällbacka. 

- Vi hade en liten server från 
början men det kändes otryggt, 
säger Daniel Abrahamsson som 
tillsammans med sin bror driver 
Turisten Väst.
- Jonathan rekommenderade oss 
att hosta en serverlösning av er, 
vilket kändes som en stor ökad 
säkerhet, säger Daniel.
- Det var en praktiskt lösning. 
Vi arbetar med en trygghet att allt 
sparas på samma ställe oberoende 
på vilket kontor vi arbetar ifrån. 
-Hade vi vetat detta från början 
hade vi inte gått omvägen med en 
egen server, säger Daniel. 
                     www.turistenvast.se

Anna-Lena skapar 
med känsla! 
- Med personlighet och känsla 
förnyar jag gamla hemsidor, logo-
typer eller grafiska profileringar. 
- Jag kan även skapa en helt ny lay-
out från grunden, säger Anna-Lena.

Anna-Lena Karlsson, webbdesigner Nyttodata

- Jag är nöjd med
distansutbildningen!
- Jag kan sitta var som helst i 
världen och förkovra mig i 
utbildningar som jag annars hade 
behövt resa långt för att genomgå. 
- Fantastiskt och superbekvämt, 
helt enkelt, skriver Inga Hermelin 
från Bildterapi Norrort efter en 
utbildning i Layout med Word.

http://www.tizzard.se/
http://www.cdpab.com/
http://www.cdpab.com/
http://www.cdpab.com/
http://www.tizzard.se/
http://www.tizzard.se/
http://turistenvast.se/
http://www.mediahuset.se/
http://turistenvast.se/
http://turistenvast.se/
http://www.nyttodata.se/om_personal.html
http://bildterapinorrort.com
http://bildterapinorrort.com
http://www.cdpab.com/
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Sussie Carlström, Nyttodata
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Johan Wahlström, 
Rådhuset Arkitekter AB

Rådhuset Arkitekter hyr Adobe licenser!
De flesta av Adobes grafiska program kan numera bara hyras. Johan från 
Rådhuset hyr både Cloud for teams och singelappar som InDesign och 
Illustrator. Johan berättar att eftersom de finns i både Göteborg och 
Uddevalla så underlättar denna tjänst hanteringen av licenserna.
- Jag som administratör har bra kontroll och kan enkelt administrera 
användarna på licenserna.  Vi slipper även uppdatera oss under tiden och 
har alltid senaste versionen, säger Johan Wahlström.

Mysig båt med nytt 
kassasystem!
Yvonne och Ingemar äger Windros  
passagerarbåt i Fiskebäckskil där de 
kör dag- och kvällsturer. 
- Det finns en turlista men det 
vanligaste är bokning av hela 
båten för konferenser och bröllop, 
säger Yvonne Johansson. 
Kassaregistret är certifierat mot 
skatteverket och Nyttodata har 
förprogrammerat knappar för mat, 
biljetter, cafeteria och alkoholhaltiga 
drycker. Detta gör kassan mycket en-
kel att använda. www.dejligcruise.se

Sussie skapar 
QR-koder! 
En QR-kod är en tvådimensionell 
streckkod som en smartphone-
användare kan läsa av med en 
QR-läsarapp, genom att rikta sin 
mobiltelefon mot koden.

- Jag gör QR-koder åt kunder och 
vissa kunder utbildar jag så de kan 
göra koderna själva!

Säljare från NBA
använder 
surfplattor istället 
för pärmar!
NBA är ett grossistföretag som 
har ett brett sortiment bestående 
av cirka 3.000 produkter inom 
hushåll, städ & hygien, lek & pyssel, 
present, hobby & verktyg, sommar 
& trädgård och mycket mera.

Carina Andersson från NBA AB i 
Rabbalshede berättar att säljarna 
som är ute på fältet använder sig 
av Fujitsu Android Surfplattor. 
- Våra säljare har dessa surfplattor 
istället för pärmar med produkt-
blad. Eftersom den har 3G kan 
uppdaterade blad sändas via 
e-post, säger Carina Andersson.

Tommy arbetar 
med statistik! 
Tommy Spindel älskar statistik för 
att kunna följa alla siffror, försälj-
ning, debiterbar tid, trender m.m. 
på ett enkelt sätt.

Tommy sitter och anpassar statistikdelen
i affärsystemet Pyramid, åt kunder. 
Det kan vara statistik över bl.a.:
• Försäljning säljare/artikel m.fl.
• Orderingång
• Fakturering
• Inleveranser
• Producerat per vecka
• 10-i-topplistor

Pris 500:-/st

- Det är nästan bara fantasin som 
sätter stopp för den statistik man 
kan få ut ur Pyramid, säger Tommy 
Spindel,  VD & Konsult Nyttodata.

Pris fr 3.495:-

http://www.fujitsu.com/se/
http://www.nyttodata.se/om_personal.html
www.dejligcruise.se%0D
www.dejligcruise.se%0D
http://radhuset.se/
http://www.nbaab.se/
www.dejligcruise.se%0D
http://www.adobe.com/se/
http://www.nyttodata.se/om_personal.html
http://unikum.se/
http://unikum.se/
http://unikum.se/

