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 VANN
&

Smögen Hafvsbad
Peter Dahlqvist berättar om deras 
vinnande koncept med spa, konferens och 
konst.  Peter är nöjd över deras IT-lösning 
och val av leverantör.
Läs mer på sidan 3

Pyramid underlättar för Fogsäljarna i Henån!
Svenne Engelin, VD, på Fogsäljarna på Orust AB säljer lim, fog samt även ett 
järnhandelssortiment mot främst industrin. 
De är mycket nöjda över bytet från Hogia till Pyramid.
- Pyramid är outstanding jämfört med Hogia som jag har jobbat med tidigare 
under flera år.  Vi arbetar med lagersaldo och jag beställer nu från mina listor 
istället för att gå i butiken och räkna varje vara. Vi använder streckkodsläsare 
vid försäljning som gör att vi har snabb service till kunderna, säger Svenne.
- Statistiken i Pyramid med staplar gör att jag inte längre behöver gissa vårt 
resultat utan jag har faktiska siffror direkt i systemet. Sen har vi Nyttodatas 
Onlinebackup som gör att jag inte behöver undra om backupen är tagen  
och måste åka in till jobbet och kontrollera. Nu tänker jag inte på den 
längre, säger Svenne.

Är er hemsida
anpassad för 
smartphone och 
surfplatta?
- Många använder sin 
mobil när de letar 
varor och tjänster på 
nätet, förklarar 
Anna-Lena, 
Nyttodatas 
Webbdesigner.
- Se till att inte missa några kunder! 
Ha en mobilanpassad hemsida, 
uppmanar Anna-Lena. 
Samtidigt berättar hon att kunder 
som skaffar ny hemsida av oss, 
gjord i WordPress, får ett enkelt 
uppdateringssystem. Då ingår 
anpassningen till smartphone 
och surfplatta!

KA Väst Byggkonsult i Strömstad 
skriver ut ritningar på A3 kopiatorn!

Angela och Kari är båda ägare för företaget  
KA Väst Byggkonsult AB med säte i Strömstad. 
Företaget erbjuder hel-
hetslösning inom 
byggkonsultation och 
bygglov.  
- Vi är även kontroll-
ansvariga och kan ta hand 
om hela bygglovs-
processen från A till Ö, 
förklarar Angela.

Ritningarna skapas i AutoCAD LT och skrivs ut 
på A3- och handlingarna på A4-papper. 
- Maskinen fungerar bra och det har inte varit 
några problem.  Vi kopierar och skannar en hel 
del på den också, säger Angela Sörensson.
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Text & foto: Sussie Carlström

Peter Dahlqvist

Jag vet att man kan åka till Vann 
och bara njuta av atmosfären och 
äta lunch om man vill då jag gjorde 
det innan min intervju med Peter, 
goa fiskwallenbergare!

Peter berättar att de har fokus på 
bra mat och i ledning för köken på 
Vann och Smögen finns Rasmus 
Strand,  
tidigare med 
i  kocklands-
laget.

- Förutom 
god mat i 
restaurangen 
erbjuder vi 
matlagnings-
aktiviteter för 
konferens-
gästerna. 
Aktiviteter 
som att 
paddla kajak 
och cykla 
finns också.
Vi har även 
en äventyrare 
anställd som 
har hand om 
bergsklättring, berättar Peter.
Vanns typiska kunder är stora och 
små konferensgrupper, spa gäster 
som kommer för behandlingar 
och unnar sig lite lyx. De kommer 
antingen som dag-gäst med frukost 
och lunch eller med övernattning 
med middag. Eftersom vi har fokus 
på spa och avkoppling finns  
speciella tider för barn i badet.

På sommaren ändras inriktning till 
att vara en Resort för vuxna och 
barn med äventyr i olika former 
samt vår nya utepool som har blivit 
mycket uppskattad av våra gäster. 
Smögens Hafvsbad liknar i det mesta 
Vann men i mindre skala. Även där 
är fokus på konferens och spa med 
behandlingar, bad och bastu.

Vann har en stor konstsamling i 
form av tavlor och statyer.
- Företaget har ett samarbete med 
flera stora konstnärer, säger Peter.

Nyttodatas tekniker Paul berättar:
- De har en klustrad serverlös-
ning SAN med dubbla servrar.  Vid 
underhåll kan vi flytta de virtuella 
servrarna mellan dem utan driftstopp. 

SAN-lösningen gör att båda  
servrarna delar på samma lagringsyta. 
De har även egen onlinebackup.
När jag frågar Peter hur det 
kom sig att de anlitar Nyttodata 
svarar han: - Jag har jobbat med 
Nyttodata sen 2001 och vid byte 
av arbetsplats så förordade jag 
Nyttodata med Paul i spetsen, då 

jag vet att  
supporten 
fungerade 
mycket bra.
- Vi har idag 
ett service-
avtal där vi vet 
att vi alltid är 
prioriterade, 
säger Peter.

- Vi använder 
Fujitsus hård-
vara och är 
nöjda.  Det har 
inte varit några 
reklamationer. 
- Vi har även 
tunna klienter 
i vår miljö.  
I dem behövs 
inga lokala 

program installeras och därmed 
har de mindre underhåll, tillägger 
Peter.
Peter avslutar med att berätta att 
Nyttodata har snabba leveranser, 
snabb service och att han alltid får 
raka besked. 
- Men ni skulle gärna kunna ha en 
tekniker sovande här, till exempel 
Paul, säger Peter med ett leende.

Grundéns Regnkläder är nöjda med 
Nyttodatas service i Borås!
- I samband med flytten från Uddevalla till Borås blev det naturligt att vi 
tittade efter en lokal aktör. Men då Tommy och Reine är kompetenta och 
ställer upp för oss, valde vi att vara kvar, berättar Magnus Svernfors. 

Grundéns Regnkläder designar,  
utvecklar och producerar helt 
vattentäta kläder för yrkesanvändare!
- Istället utökade vi samarbetet och flyttade 
servern till Nyttodata. Arbetsmässigt märker 
vi ingen skillnad mot när servern stod lokalt 
hos oss. Tvärtom känner vi en större säker-
het när servern står hos er, fortsätter Magnus.
- Vi har även investerat i fler funktioner i 
Pyramid. Dyker det upp några 
frågor ringer vi er och vid behov 
kopplar ni upp er och tar 
över datorn.

Peter Dahlqvist från Vann och systerhotellet Smögens Hafvsbad, 
berättar att det drivs som två skilda företag men har samma 
ägare och VD. 
I övrigt har vardera företagen sina egna restaurangchefer och 
enhetschefer med en gemensam marknadsavdelning.
- Företagen samarbetar och vi kan bland annat komma åt 
varandras bokningsschema för att boka kunder eller terapeuter. 
I bland har vi kunder som besöker båda ställena, säger Peter.
- Vann erbjuder spa och konferens för små och stora grupper. 
Vi vänder oss även till barnfamiljer. Här är det avkopplande att 
kunna gå ut och gå i lugn och ro. Smögens Hafvsbad är mindre 
och mer genuint, men med samma inriktning som Vann. Båda 
ställena erbjuder underhållning på helgerna så gästerna kan 
komma bara för en öl och underhållning.

Graniten och 
Scomber köper all 
hårdvara & tillbehör 
från Nyttodata! 
Dan från Graniten Engineering AB 
i Uddevalla/Falköping/Lund berättar 
att numera ingår även ingenjörs-
företaget Scomber System i 
Granitenkoncernen. 
- Vi köper all hårdvara från er,  främst 
CAD-stationer med kringutrustning 
samt bildskärmar, säger Dan.
- Arbetsstationerna är för design 
och styrsystem. Vi har valt HP  
datorer för vi tycker att de  
levererar kvalitet och stabilitet. 
HP har bra prestanda säger Dan 
och fortsätter: 
- Ni känner kundernas behov, har 
snabba leveranser, bra produkt-
kunskaper och snabb service.

UTB - Munkedals Kommun ID
UTB - Ua Kommun ID
UTB - Doka Excel

Munkedals 
Kommun köper 
mer utbildning!

1 Vilken utbildning har ni 
gått?

 - Anpassad utbildning i 
   Adobe InDesign.

2                 Hur kom det sig att ni 
valde Nyttodata?

 - Vi valde er för att vi, på 
 Kommunen, har haft bra 
 utbildningar hos er tidigare!

3Vad fick ni ut av  
utbildningen?

 - För mig var det att lära mig 
hur jag ska jobba i InDesign, att  

 kunna hantera systemet fullt  
 ut. Även se layoutmässigt   
 vad vi kan göra.

4 Vad ska ni göra i InDesign?
 - Vi ska arbeta med texter och  

 bilder till årsredovisningen.

Sussie har öga för 
Layout i InDesign!
Sussie Carlström, utbildar inom 
olika områden i Adobe InDesign.

• Distans
• Hos er 
• Hos oss! 

 • Grunder
 • Fördjupning
 • Layout
 • Texthantering
 • Banor
 • Bilder, objekt

Magnus
Svernfors

Dan Magnusson

Susanne Thorén

Rio Kulturlandskapet 
i Fjällbacka får OKI 
tonerkassetter per 
automatik!

Rio Kulturlandskapet 
arbetar både med 
kunduppdrag och 
egna projekt inom 
arkeologi, kultur-
historia, arkitektur 
och bebyggelse- 

 historia. 
De arbetar även med konst, film, 
kunskapsförmedling och forskning.
En OKI A4 skrivare är den skrivare 
som används mest på kontoret.
- Vi skriver ut avtalshandlingar, 
arbetsmaterial, utkast och kartor. 
För större kartor använder vi  
annan skrivare, säger Stig Swedberg 
som är arkeolog och delägare. 
När tonerkassetterna börjar att 
ta slut kommer e-post om att nya 
finns att hämtas på Nyttodatas 
kontor.  
 - Det fungerar jättebra och är 
bekvämt. Vi blir aldrig stående utan 
tonerkassetter, säger Stig.

Stig Swedberg
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Queen´s Ridsport 
använder sig av 
bärbar kassalösning!

Lisa Karlsson från 
Queen´s Ridsport 
har en hästbutik i 
Munkedal. Vid val av 
kassa valde hon en bärbar lösning 
med inbyggd kvittoskrivare efter-
som hon även säljer produkter ute 
på mässor.
- Jag är mycket nöjd. 
Kassan fungerar jättebra tycker jag, 
liten och smidig, säger Lisa.
- Förutom att vi säljer det mesta 
inom ridsport har vi även hund- 
och kattfoder, tillägger Lisa.

Tommy arbetar med 
Tidstämpling i Pyramid!
Tommy Spindel, konsult/VD, hos Nyttodata 
har gjort flera installationer för kunder som 
arbetar med Tidstämpling i Pyramid med 
modulen Tidrapportering.

Fördelar är:
• Den anställde kan själv rapportera sin tid
• Ger tid till debitering av Projekt och/eller Tillverkningsorder
• Ger automatiskt löneunderlag
• Överskådliga tidrapportslistor på detalj och översiktsnivå
• Effektiv rutin för efterkontroll och justering 
• Tidstämpling kan ske i efterhand från manuella underlag 
• Streckkoder kan användas

- Signatur, ordernummer och eventuell 
tidkod gör det enkelt för personalen att 
redovisa sin tid, säger Tommy.
- Övrig hantering, såsom beräkning av 
tider, övertid med mera räknar 
systemet ut, fortsätter Tommy.

Dottern Isabelle Karlsson 
med hennes bästa häst RS Silke

Reine, tekniker på 
Nyttodata, berättar:
Reine Torstensson berättar att 
supporten för Windows XP 
försvinner i april 2014. 
- På sikt kan 
applikationer 
sluta fungera 
samt att säkerheten 
blir försämrad, 
då inga uppdate-
ringar längre 
släpps!

håVac systems AB 
arbetar i AutoCAD!
håVac systems AB arbetar med 
projektering, mätning, utredning 
och problemlösning inom 
ventilation, kyla och värme till alla 
typer av byggnader. håVac systems 
jobbar även med energioptimering.
- Ett exempel på en anläggning 
med komplicerad teknik med  
fokus på energioptimering är Arena 
Vänersborg, säger Magnus Jonsson. 
- Där håVac systems utförde  
projektering av alla VVS-system 
inklusive iskylan. Magnus poäng-
tera att budgeten för alla VVS-
installationer i Arena Vänersborg 
innehölls och detta var nog den 
enda budgeten som höll i det  
projektet.  Vi arbetar i AutoCAD 
2014 samt Magic CAD som  
applikaton och subscription för 
att alltid ha senaste versionen.

Mats & Arne 
Arkitektkontor 
ritar med SketchUp!
Mats & Arne Arkitektkontor finns 
i Stenungsund och Göteborg. På 
hemsidan kan man läsa om före-
tagets Husfilosofi: “Ett fågelbo är 
som det perfekta huset - praktiskt, 
ändamålsenligt, vackert, miljövänligt 
och specialbyggt för dem som bor 
där.” Christina Segerlind berättar:
- Vi använder Sketchup som ett 
arbetsverktyg för att få fram 
3D-bilder på ett snabbt och enkelt 
sätt. Bilden kan vi lägga in i ett foto 
och rendera.

Kvarteret Amazon, Mossholmen, Tjörn


