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Brålanda Industri AB

- 2.000 ton stål går igenom 
vår verkstad per år, berättar 
Leif Broberg,  VD och ägare.
- Reine från Nyttodata är bra
på datorer och vi är bra på 
plåt, säger kollegan Jesper Fröjd.

Läs mer på sidan 3!

Välkommen Emil!

Vi växer och har anställt en tekniker/ 
konsult till!
Emil Johansson 
arbetar främst 
med OKI 
skrivare och 
kopiatorer samt 
har uppdrag inom nätverk och 
kommunikation.

Evelina på  
TanumStrand 
använder Adobe 
Cloud licenser!

Evelina Carlén på TanumStrand i 
Grebbestad arbetar med InDesign, 
Photoshop och Illustrator i Adobe 
Cloud. 
- Jag arbetar främst med 
bildhantering i Photoshop samt 
annons- och broschyrmaterial i 
Indesign, säger Evelina. Ännu har 
jag inte hunnit prova några av de 
nya program som ingår i suiten. 

Evelina tycker inte det är konstigt 
med hyrlicenser. 
- Det går åt det hållet och det är 
nog något som vi får vänja oss vid. 
Vi är flera på TanumStrand som 
arbetar med programmen och 
nu kan vi dela filer och mappar i 
molnet. Även om någon blir sjuk 
eller ledig kommer vi åt materialet, 
säger Evelina.

Med utskrifter för 19 företag behöver 
Yvonne en snabb kopiator!

Yvonne Christiansson arbetar på ekonomiavdelningen på Rabbalshede 
Kraft. När de skulle skaffa en ny kopiator var det viktigt att den var snabb. 
- Vid varje månadsskifte skriver vi ut väldigt många utskrifter då det  
gäller för 19 företags månadsbokslut, säger Yvonne. 

Rabbalshede Kraft fick sin kopiator installerad 
före den existerade på marknaden! 
 

På frågan om vad Yvonne gillar mest 
med den nya kopiatorn svarar hon.
- Den är snabb och den har en bra  
display som är enkel att förstå. 
På touchskärmen är det små färgbilder 
bredvid texten, liknande Office. 
- Vi skannar en hel del till e-post och 
många leverantörsfakturor. 
Med genvägar på skärmen är det 
väldigt enkelt.  Alla fakturor för de 
19 företagen hamnar direkt i rätt mapp 
i leverantörsfakturasystemet LevDoc, 
säger Yvonne.

OKI har precis släppt denna A3 
modell på marknaden. Maskinen är 
Rabbalshede Krafts fjärde stora 
kopiator från OKI. Även efter- 
behandling finns för bl.a. vikning 
och sortering. 
- Vi har inget behov av det på denna 
maskin för vi har det på vår andra 
OKI kopiator, svarar Yvonne.

Leif Broberg
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Text & foto: Sussie Carlström

Jag träffade ett härligt gäng från 
Brålanda Industri med Leif Broberg 
i spetsen.

Leif berättade stolt att de är AAA-
raitade sedan flera år. De är certi-
fierade med certifikat EN1090 för 
att få tillverka stålstommar och det 
har flera underliggande 
certifieringar. 

Morgan, Jesper och Leif 
berättade att Brålanda 
Industri inte har några 
egna produkter utan de 
är en legoleverantör.  
Kunderna är byggentreprenörer, 
byggföretag och tung fordon-
industri. - Samt offshore inudstri, 
tillägger en av killarna. 

Vid rundvandringen såg jag flera 
manuella svetsare samt en robot-
svets. Leif berättade att de har en 
robot med två robotceller, den lad-
dar ett jobb medan den svetsar ett 
annat. Robotsvetsen underlättar 
personalens arbetsmiljö med tung 
svetsning.

De använder affärssystemet 
Pyramid, där de sköter all bered-
ning med artiklar och produkter 
samt prisberäknar. 
De har modulen E-faktura då det 
ligger i tiden, sa Jesper.

Jesper berättade även att de har 
en egen anpassning för 
återrapportering av 
tillverkningsordrar. 
I framtiden kommer vi 
även att använda oss av 
tidsrapportering i Pyramid. 
- Pyramid är det bästa 

programmet någonsin, 
säger Jesper. - Nej, Excel 
tycker jag, säger Leif.

En våning upp sitter Marie 
som är den som arbetar 
mest i Pyramid. Hon har 
tidigare arbetat med andra affärs-
system men det var inga problem 
att börja om i Pyramid. - Det var 
lätt att komma in i, säger Marie 
som bl.a. registrerar ordrar, bokför, 
arbetar med reskontra, in- och ut-
betalningar och momsredovisning.

På övervåningen träffade jag även 
Erik och Stefan som båda sitter 
och arbetar i AutoCAD LT.

- Vi har ett serviceavtal med en 
tidbank som det dras ifrån när 
vi anlitar er. Jag frågade hur det 
kom sig att de anlitade oss. Svaret 

blev att det började med 
Pyramid för 4 år sen och 
nu när samarbetet med 
annan IT-leverantör stru-
lade efter en serverkrasch 
har Nyttodata fått tagit 
över allt. - Er support är 

100% med Reine som tekniker, 
säger Jesper. Han kompletterar oss. 
Han är bra med datorerna och vi 
är bra på stål, fortsätter Jesper.

Datorerna är av märket Fujitsu 
och till den sista beställdes en 
29” bildskärm. - Det är för att vi 
kör på dubbla skärmar men på 
grund av platsbrist fick det bli en 
stor skärm, säger Morgan. Vi har 
mycket värdefull information och 
har därför speglade hårddiskar 
och onlinebackup.  Det fungerar 
bra nu, jättebra säger de i kör. Det 
enda negativa de kan komma på är 
att Nyttodata borde ha kontor i 
Brålanda, men ni klarar det mesta 
på distans, säger Jesper.

FAKTA OM Brålanda Industri AB
Startades: 1965
Antal anställda: 35 personer
Ägs av:  Leif Broberg. Är inne på andra generatio-
nen men en tredje generation är på väg in.

Brålanda Industri är en komplett leverantör av  
plåt- och stålkonstruktioner. Stålbyggnationer, 
svets-, laser- och kantpressning. Företaget tar hand 
om ritningsunderlag till slutmontage hos kunderna.

Fotot:  Morgan, Dag, Jesper och Leif

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

Dan berättar om 
dagens telefoni! 

- En växel är inte bara en växel 
idag. Det är ett integrerat kom-
munikationsverktyg där man kan 
svara via datorer, mobiltelefoner, 
surfplattor med mera, säger Dan 
Svärd, konsult på Nyttodata. 
- Med oss som helhetsleverantör 

ser vi till kundernas 
säkerhet, inte bara på 
växeln utan även på 
hela datorsystemet, 
berättar Dan.

N Y H E T !
Desktop Subscription

Ni får tillgång till Autodesk 
program, samma version som ni får 
med en fast licens, fast med en flexi-
bel plan med betalning efter använd-
ning.
1. En månad i taget 
Bra vid tillfälligt anställda och kort-
siktiga projekt.
2. Tre månader åt gången
Bra för nya företag, frilansare och 
kortare åtaganden.
3. Årsvis
Det mest kostnadseffektiva valet 
för mer långsiktiga projekt.

Läs mer här! (pdf)

JOKRAB tillverkar maskiner för 
framställning av läkemedel!

JOKRAB i Hamburgsund är ett företag som inte så många känner till.  
- Vi exporterar våra maskiner över hela världen säger ägaren Lennart Joling. 

Lennart ritar i en egen applikation 
i AutoCAD men planerar att byta 
system framöver.  Sonen Johan Joling 
har redan gått från AutoCAD till 
ProgeCAD. 

- Jag ritar i dag layouter, hur allt ska  
se ut med måttsättning med mera,  
säger Johan och fortsätter. 
- När jag hade bytt till ProgeCAD kände jag direkt igen mig. Det var  
ingen större skillnad. ProgeCAD känns lättare och har information till 
höger direkt utan att jag behöver gå till egenskaper på texter och linjer.  
- Men bästa funktionen är den som konverterar pdf till dwgfiler, säger Johan.

Mareld landskaps- 
arkitekter skissar i 
SketchUp och  
arbetar vidare i LT!

MARELD landskapsarkitekter  
startades i Hunnebostrand år 
2006, men har numer kontoret i 
Göteborg.

Bo Larses, landskapsarkitekt  
arbetar med utformning och 
projektering av utemiljöer såsom 
parker, stadsmiljöer, bostadsgårdar 
och lekplatser mm. 
- Jag och mina kollegor använder 
SketchUp för att enkelt skapa en 
skissmodell i 3D i tidigt skede,  
säger Bo.
- Vi gör volymstudier där vi vill 
bygga miljöer. Sen kan vi jobba  
vidare i AutoCAD LT, berättar Bo.

Jeanette från
Markbygg tycker det 
är lyxigt med 
anpassad utbildning!

Jeanette Åberg, kommunikatör 
på Markbygg i Uddevalla, har gått 
anpassad utbildning i InDesign hos 
Nyttodata. Numera gör Jeanette 
det mesta i InDesign, bland annat 
alla annonser, skyltar och vecko-
brev.
– Det är lyxigt med utbildning 
anpassad för bara mig.  Då får jag lära 
mig det jag behöver och kan an-
vända det direkt i mitt arbete. Det 
blir bättre investerad tid. Alltför 
ofta lägger man tid på föreläsningar 
och utbildningar som man inte kan 
nyttja i sitt jobb, säger Jeanette.

Jeanette hade inte använt InDesign 
innan men då hon har bra datavana 
förstod hon snabbt hur program-
met fungerade.

– Det var bra med vägledning och 
sen experimenterade jag själv. 
Jag tycker det är skönt att få 
grunderna innan man ger sig in i 
ett nytt program, berättar Jeanette.

– Jag hade med mig egen dator 
och sparade alla inställning och 
mallar i mitt egna program. Jag 
valde halvdagar eftersom det, 
återigen, är bättre investerad tid. 
Det var längesen jag pluggade, så 
att sitta och ta emot information 
heldagar är inte optimalt. Då är 
det mycket bättre att få en halvdag 
och sen gå hem och jobba med det 
man pratat om, säger Jeanette.

Till nästa träff noteras olika 
frågeställningar, fallgropar och 
effektiviseringsmetoder.  Vi kom-
mer att arbeta med dokument 
som vi ska arbeta utifrån, för att 
lösa direkta frågor för att arbeta 
effektivt och med aktuella behov.

Johan Joling & Lennart Joling

Marie Zakariasson Östh
“E-faktura 

då det
ligger i 
tiden”

“Er 
support är 
100% med 

Reine”

http://www.nyttodata.se
http://static.autodesk.net/dc/content/dam/autodesk/www/subscription/docs/pdf/autodesk-pay-as-you-go-infographic.pdf
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Panda Fyrverkerier i Skärhamn skriver 
enkelt ut fraktsedlar i Pyramid!

Panda Fyrverkerier i Sverige AB som ligger på Tjörn, är ett av 
Sveriges största fyrverkeriföretag.

Tony Björnquist berättar att när de gör utleverans i Pyramid tas 
uppgifterna från Pyramid till fraktprogrammet som startas automatiskt. 
Det går nu enklare att skriva ut fraktdokumentationen.

De började med affärssystemet Pyramid 
efter en ihopslagning av två företag.

Anna Johansson som sköter order- 
läggningen berättar att de arbetar 
mycket med flerlager.  
- Vi har tre lager på tre olika orter och 
vi måste veta på vilket lager som  
varorna finns. Jag har inte arbetat så länge 
i Pyramid men jag tycker att det är lätt att 
förstå, att det är logiskt. 
Jag vågar testa mig fram, säger Anna.

Batchhantering i Pyramid!

- Behöver ni ha spårbarhet på det ni säljer  
eller tillverkar? Då rekommenderar vi 
modulen Lagerplatser/Batch,  säger Tommy 
Spindel,  VD/konsult Nyttodata.
Med batchhantering kan man följa en artikel 
från leverantör till slutkund och få full spår-
barhet. Man kan spåra vilka kunder som har 
fått leveranser märkta med ett specifikt batchnummer och från vilken 
leverantör batchen har kommit ifrån.

- Vi har flera kunder som använder sig av detta, t ex Leröy Smögen Seafood AB
i Kungshamn. De är en komplett leverantör av fisk- och skaldjursproduk-
ter och använder Pyramid med batchhantering. Detta för att enkelt kunna 
spåra varans ursprung samt veta vart den har levererats. Det ger dem en 
unik kontroll över deras kvalitet och 
spårbarhet i alla skeden, säger Tommy.

Lennart är nöjd med 
sin skrivare!

- Jag kan inte nog berömma OKI-
skrivaren som jag har köpt hos 
er, säger Lennart Lundqvist, från 
Oxevik i Uddevalla. En ES-skrivare 
som bara auktoriserade återför-
säljare får sälja. - Det är den absolut 
bästa färglaserskrivaren för dagligt 
allround-bruk som jag någonsin 
haft. Jag uppskattar skrivarens 
duplex-funktion väldigt mycket 
samt tycker att det är fantastiskt 
bra att 3 år på platsen garanti ingick 
i köpet, säger Lennart.

GS Yacht & 
Construction på 
Henån har en ny 
hemsida!

Göran Segerlind berättar att det 
var ett broschyrblad som låg till 
grund till hemsidan. 
- Sedan fick jag olika förslag från 
Anna-Lena och vi valde en som vi 
byggde vidare på med flikar och 
bilder, säger Göran. - Många har 
sagt att sidan ser fräsch ut!
Se själva: www.gsyacht.se

Allt fler företag behöver spårbarhet 
på sina produkter. Här kan ni 

exempelvis se en tubs 
batchnummer L415600C32

Anna Johansson

http://www.nyttodata.se
http://www.gsyacht.se

