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NYTTIG INFORMATION FRÅN NYTTODATA - DIN IT-LEVERANTÖR ! 2016

N Y T T O B L   D E T
V

Nordholms Industriinstallationer AB 

Försäljning
Vi säljer aIla 
IT-relaterade produkter 
för små och stora 
företag inom de flesta 
branschområden. 

Service
Våra tekniker kan ta 
hand om hela eller delar 
av driftsansvaret.  

Vi skapar en trygg, stabil
och effektiv IT-miljö hos 
våra kunder.

Utbildning
Vi har utbildningar i 
Microsoft Office, Adobe 
program och i CAD. 

Vi kan hålla utbildningar 
i våra lokaler, hos er el-
ler på distans.

Webb
Vi driftar molnservrar,  
onlinebackup och 
bokningsscheman. 

Ni kan låta oss sköta 
registrering och admini-
stration av era domäner.

Bohus Bergsprängning, 
tar bort berg utan 
sprängning!
Läs mer på sidan 3.

Erbjuder spetskompetens inom  
avancerad svetsning och rördragning 
i miljöer som läkemedels-, livsmedels- 
och kärnkraftsindustri.

När började ni med Pyramid? 
- 2008, då vi behövde ett lager- 
och projekthanteringssystem, säger 
Sofia Hygrell,  VD för Nordholms.

Vilka av era moduler är viktigast?
- Förutom bokföringen är det  
Projekt, Lager och Inköp i Pyramid.

Hur fungerar attesthanteringen?
- Mycket bra, man får ett mail när 
man ska attestera, säger 
IT-ansvariga Patrick Brodén. 

Sofia fyller i – Inga leverantörs-
fakturor slarvas bort och de finns 
sparade i datorn och kan enkelt 
tas fram när någon ringer och har 
en fråga. 

Kan ni nämna någon bra funktion?
-  Vi får ett mail en månad före 
en maskin ska kalibreras. Likaså 
när personalen behöver uppda-
tera sina utbildningar och de som 
arbetar inom kärnkraft behöver 
göra kontinuerliga drogtester och 
läkarbesök. Vid inköp så får vi på-
minnelsemail om vi inte har fått 
bekräftelse inom en vecka. Det har 
underlättat mycket. Pyramid är ett 
mycket flexibelt system, man ska 

bara veta vad man vill få ut, säger 
Sofia. 

Vad har ni för planer framåt i 
Pyramid?
- Börja arbeta med MPS och 
Tidsredovisningen. MPS:en ska ge 
oss bättre kontroll på vår kapacitet 
och hur vår beläggning är. Det är 
först lite handpåläggning.

Patrick Brodén IT-ansvarig och Sofia Hygrell 
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Bohusgjuteriet AB
Bohusgjuteriet i Brastad är företaget bakom Rixöbryggans 
flytbryggor. I dag är de marknadens mest välrenomerade 
leverantör av flytbryggor, vågbrytare och flytande hamn-
anläggningar. De har även dotterbolaget Lysekils Marina 
som driver en småbåtshamn på Basteviksholmarna strax 
norr om Lysekil. Där finns det ca 400 båtplatser men de siktar 
på att ha ca 600 båtplatser när hamnen är utbyggd och klar.

Vad skulle du säga att ni anlitar Nyttodata till? 
- Problemlösning, inköp och någon att bolla  
IT-lösningar med, säger Anders Mellgren som är 
företagets IT-person.  - Jag sitter annars och ritar i 
Autodesk Inventor speciallösningar av bryggorna, gör 
lite beräknar, hållfasthet och ser den svaga länken 
med mera.

Vasco AB
Vasco i Fjällbacka utvecklar och tillverkar rengöringsmedel och 
hygienprodukter för industri och konsument. Även om Vascos 
produkter huvudsakligen marknadsförs av kunderna under deras
egna varumärken, tillverkas och lagerförs även en egen produktserie ”Vasco”. 

Ni införskaffade nyligen en OKI kopiator.  Vad var det som 
gjorde att ni gick över till oss? 
- Det är roligt att kunna samarbeta lokalt, så vi beslöt att testa er,  
säger Lotta Kristiansen, VD på Vasco.

Kan ni beskriva er nya A3 kopiator med 2 ord? 
- Bra skanning!

Vad tycker du är den största för-
delen med nya kopiatorn?
- Det finns fler möjligheter, tiden 
och fantasin sätter begränsning-
arna. Lätt att hantera.

Vad använder ni kopiatorn till mest? 
- Förmedla dokumentation till andra och skriva ut produktionsdokument.

Finns det några funktioner ni inte använder idag? 
- Banners och utskick gör vi inte idag. Vi skulle vilja att de som säljer våra 
produkter såsom butiker och frisörer får färdigutskrivet marknadsföringsmaterial. 
Vi kanske kan boka två timmar med dig Sussie för att lära oss detta, frågar Lotta.

Ni har köpt bland annat Server, Fujitsu bärbara 
datorer och CAD-station, spacemouse och A1 
plotter. Det senaste ni köpte från oss är headsets, 
hur visste ni att vi har det? 
- Jag ringde Micke och sa att jag behövde sånt och han 
är hjälpsam och tar fram förslag. Än så länge har ni 
haft allt jag har frågat efter och ni ligger lika i pris när 
jag har jämfört mot andra IT-företag, svarar Anders.

Ni har även upptäckt att vi har ergonomiprodukter 
såsom den populära Contour RollerMouse!
– Ja, en kollega hade lite problem med axlarna och 
jag bollade med Micke som sa att vi kunde prova 
denna. Och hon blev bättre så vi köpte den.

Ni har numer Kaspersky antivirus, är det någon 
skillnad från tidigare McAfee? 
- Det blev bättre respons i systemet. McAfee slöade 
ner och vi fick stänga av det vid stora jobb.

Er hemsida ligger på vårt webbhotell, eller hur?
– Ja, vi har e-post och två hemsidor www.rixo.se 
och www.lysekilsmarina.se samt 3 sampekningar.

Ni har serviceavtal, vad innebär det? 
- Vi har förtur och ni har koll på servern, säger 
Anders nöjt.

MouseTrapper, 
med sin ergonomiska 
utformning underlättar arbetet genom att du 
får en naturlig och avspänd arbetsposition. 
Låna gärna av Nyttodata, inget köptvång!

Anders Mellgren

Lotta Kristiansen
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Text & foto: Sussie Carlström

Har ni många konkurrenter? 
- Vi var tidiga med sågning och spräck-
ning och har byggt upp marknaden. Vi 
var först i Europa med ”spräckaren” 
som spräcker berg. I Sverige är vi det 
tredje största företaget i spräng-
branschen, men visst vi har några 
konkurrenter, inom några områden.

Varför ska man välja er när man ska 
hantera berg? 
- Vi jobbar mycket fokuserat på att 
lösa kundens problem och vi har hög 
kvalitet på det vi gör. Kvalitet och 
integration med kunden.

Arbetar ni även för privatpersoner?
- Ja, nästa vecka ska vi göra jobb inför 
en pool i Göteborg. Sprängfritt för att 
inte få skador på grannhusen och ett 
garage ska snart byggas i Trollhättan.

Arbetar ni med miljöfrågor? 
- Ja, vi har en stor maskinpark och vi 
köper in nya maskiner för att få miljö-
vänligare maskiner. 

Ni köper främst Fujitsu bärbara? 
Vad gillar ni med dem? 
- Jag säger vad jag behöver och du 
Sussie tar fram bra förslag, det har 
fungerat jättebra. Det är ett bra stöd 

istället för att jag ska leta själv. Jag 
vet att du har valt dem och tar  
ansvar vid eventuella bekymmer.  
De fungerar bra, har bra batteri-
tider, är hållbara, de flyger och far 
ganska mycket hos oss. Min dator 
är 5 år med heltidsanvändning och 
mycket ute i fält och den fungerar 
jättebra fortfarande. Ett mycket bra 
betyg.

Det känns som att vi har en bra 
infrastruktur nu. Det fungerar 
flexibelt med datorerna i fält, med 
fjärrskrivbordet.  Vi har Exchange 
server med delad kalender. Det har 
varit få driftstörningar och Emil har 
fixat de få som varit mycket snabb.

Har ni en kameraserver?
Ja, vi har den för bevakning vid ett 
förråd där vi förvarar en hel del. 

Ni har en ny OKI A3 kopiator, vad 
gör ni mest på den?
Vi skannar mestadels på den. Och vi 
har även några lokala OKI skrivare 
samt en plotter för utskrift av 
detaljritningar i A1 storlek.

Ni har en Sony 43” med fast vägg-
fäste i lunchrummet!
Ja, de anställda ska lätt kunna se vår 
digitala planeringskalender.

Vad tycker ni om Kaspersky 
Antivirus? 
Du rekommenderade det och det 
har fungerat bra, det är smidigt med  
licenserna, att man kan lägga till och 
ta bort efter hand.

Ni hade WordPress uppdateringar 
hos annan leverantör men bytte 
till oss, varför? 
Även om vi inte har Pyramid, har vi 
allt annat hos er, hemsida, alla inköp, 
tekniker, server, förklarar Patrik. Jag 
tycker att det är bra att ha allt på 
samma ställe, bara en att ringa.

Ni hyr FTP med 2 GB, varför?
Den används för automatisk upp-
samling och vidarebefordring av 
borrdata från våra GPS-styrda 
borriggar, förklarar Patrik.

Ni har Onlinebackup hos oss, 
känns det säkert? 
Ja, vi behöver ej ha brandskåp och 
det är en rutin som ska göras som 
är väldigt lätt att missa. Samtidigt är 
det tryggt att ha backupen, även om 
det blir stöld eller stället brinner ner.

Hur blev ni kund hos oss? 
Peter Winberg en tidigare kollega till 
er, han pratade gott om Nyttodata. 
Plus att jag hade köpt en dator  
privat hos er tidigare, säger Patrik.

Hur ser framtiden ut? 
Pga förtätning av städer, tror jag att 
sprängfri bergsschakt kommer fort-
sätta att växa. Det är en utmaning 
att få ungdomar att välja anläggnings-
branschen i framtiden.  

Bohus Bergsprängning AB 
Företaget har en bred repertoar av verksamheter inom berghantering och är 
idag en fullserviceleverantör inom berg. De hanterar berg, stort som smått. 
Bohus Bergsprängning AB har kontor i Hedekas och grundades 1990 av 
nuvarande delägare och VD, Roger Johansson och har cirka 100 MKR i 
omsättning och har 45 anställda på heltid och hyr in konsulter vid 
arbetstoppar.
Förklara kort vad ni huvudsakligen gör? 
Allt inom berg. Det är vår slogan, säger Patrik och ler. 
Har man berg någonstans som man vill göra sig av med kan vi lösa det. Och 
förutom bergsprängning har vi på senare år börjat med sprängfri bergschakt i 
känsliga miljöer, t ex tunnelarbete och stadsmiljö. Det blir inga vibrationer och 
undviker sättningar i hus i omgivningen. Vi har olika verktyg för att såga och 
spräcka berg med stor precision, förklarar Patrik Janerstål.
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B-post
Porto
Betalt

Alves Möbler AB
Alves Möbler i Tanumshede är en möbel- och inredningsbutik som är 
personlig med genuina och prisvärda produkter. Jag brukar surfa på 
deras webbutik och när jag var på ett säljbesök hos dem kom jag ut 
med en prydnadskudde och 6 ljusbehållare. Mycket trevlig butik och 
personal , jag rekommenderar ett besök :-).

Ni har numera en Pyramid molnserver istället för en fysisk, 
känner ni någon skillnad på kvalitén när ni använder kassan?
- Jag märker ingen skillnad när jag arbetar med kassan, jag blev 
positivt överraskad, svarar Lars Widén ägare av Alves Möbler.

Ni har Pyramid Business Express med order, lager, inköp, kassa och 
prisinläsning. Vad tycker ni om Pyramid?
Framförallt har vi en bra överblick över hela flödet och mycket är 
vunnet med Pyramid. Uppföljningen blir enklare eftersom allt är kopplat 
från inköpsanmodan till leverantör och till sist inleverans mot kunden. 
Vi har vårt lager i Pyramid, alla varor är lagerförda förutom special-
beställningar. Kassan är smidig, bra att produkterna tas ur lagret vid 
kassaförsäljning, förklarar Lars.

Vad har ni för kassutrustning?
- Vi har köpt allt hos er, handskanner, kvittoskrivare, kassalåda och clean 
cash. Vi köper allt från er. Det är perfekt att ha en partner, man vet vem 
man ska kontakta. Vi är snabbt tillgängliga och det är toppen att ha nära 
till hjälp, avslutar Lars och går och tar hand om en kund.
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Tommy Spindel
070-33 22 694

Facebook, 
LinkedIn och 

Google +

Mikael Ejdesör
0525-644 03
Jag använder 

Facebook, LinkedIn 
och i viss mån 

Instagram

Paul Cassler
070-33 22 591
Facebook och

Instagram

Madelene Rönnblom
0525-644 08
Jag använder 

Facebook och 
Instagram

Andreas Andersson
070-33 22 597

Bara 
LinkedIn

Sussie Carlström
0522-999 32

I  mån av tid jobbar 
jag med Nyttodatas 
Facebook, Instagram, 

Twitter, Google+

Emil Johansson
070-33 22 476
Facebook och 
Twitter, men 
knappt det

Reine Torstensson
070-33 22 592

Nej

CADVISNING 19/10
Kl 10:00-11:30 i Uddevalla

Patrik från CADdirekt pratar 
100% DWG och sen visning av 
El & VVS eller Tele & Brand och 

svarar på frågor.

Bli mer lönsam
kom och se hur!

Anmälan till Sussie Carlström
sussie@nyttodata.se el 0522-999 32

Personalen

svarar
OBS! Viktig information
Flera företag har råkat ut för 
Ransomware. Dessa sprids oftast 
via mail, som ser ut att komma 
från avsändare som Post Nord, 
Telia m.fl. 
Ransomware innebär att de flesta 
filerna blir krypterade och inte 
går att öppna utan att betala en 
lösensumma (vilket man självklart 
inte skall göra). Det finns INGA 
antivirusprogram som klarar av 
de senaste versionerna men vår 
Kaspersky är ett av dem som fått 
bäst i test. 
Viktigt att tänka på:
• Att vara vara försiktig med att 
 öppna filer/länkar i mail, 
  hemsidor & i sociala medier
• Att ha en fungerande backup
• Att ha Nyttodatas tjänst, 
 6-minutaren som innebär:
 • Daglig kontroll av loggfiler
 • Daglig kontroll av Onlinebackup
 • Katastrofbackup


