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WÄST-BYGG SATSAR PÅ 

SITECON
UTBILDNINGSUPPLÄGGET AVGÖRANDE
LÄS MER PÅ SIDAN 2

4 PLANCON PÅ DJUPET 
Peab använder PlanCon i ny jättesatsning i Aitik.

5 SITECON MOBILE SKAPAR STRUKTUR
Sidensjö Elektriska har hittat lösningen på tidsredovisning 
och fakturaunderlag.

7 HOCKEYLADA BLEV EVENEMANGSARENA
Consultec Arkitekter & Konstruktörer klarade utmaningen 
att rita Skellefteå Kraft Arena.

7 SUPPORT VIA FILM
Nu ger Consultec alla kunder helt nya möjligheter  
till effektiv support.
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Boråsföretaget Wäst-Bygg har utveck-
lats enormt under de senaste åren. På 
fyra år har företagets storlek fördubb-
lats och i dag är man Sveriges största 
familjeägda byggföretag, med 220 an-
ställda och över en miljard i omsättning. 
Förutom huvudkontoret i Borås finns 
sedan 2001 även ett kontor i Göteborg. 
En stor del av Wäst-Byggs verksam-
het består av bostadsbyggande, både 
för externa beställare och i egen regi. 
 Företaget bygger även en hel del stora 

verksamheten, säger Patrik Benrick.

ANväNDARväNlIghET  
EN vIkTIg fAkToR

Wäst-Byggs kontor i Borås använde re-
dan sedan tidigare PlanCon och BidCon 
i mindre utsträckning, vilket gjorde det 
naturligt att Consultecs olika IT-verktyg 
fanns bland de produkter som företaget 
tittade närmare på. 

– Vi bestämde oss för en helhetslös-
ning, där BidCon, SiteCon och PlanCon 

WÄST-BYGG GÖR  
STORSATSNING PÅ SITECON
CONSULTECS UTBILDNINGSPROGRAM EN AVGÖRANDE FAKTOR

 
Consultec har genom åren fått 
mycket beröm för sina utbildning-
ar, som beskrivs som pedagogiska 
och leder till korta inkörningspe-
rioder. 

– Jag tror att de flesta av våra 
kunder känner att de snabbt har 

igen att de deltar i våra olika ut-
bildningar. Både när de köper en 
helt ny produkt och när det gäller 
vidareutbildning, säger Christina 
Andersson, affärsområdesansva-
rig Bygg/Anläggning, som genom 
åren själv har utbildat många av 
kunderna.

I Consultecs produkter ingår ett under-
hållsavtal som ger kunden tillgång till lö-
pande support och uppdatering av den 
aktuella programvaran. Dessutom finns 
det möjlighet att delta olika former av 
utbildningsprogram, där kunden själv 
väljer vilken nivå och omfattning utbild-
ningen ska ha.  

koRTA sTARTsTRäCkoR

Utbildningarna finns tillgängliga i två 
olika former. Ett alternativ är klassut-
bildningar, där flera olika företag bjuds 
in och deltar i en gemensam utbildning. 

När byggföretaget Wäst-Bygg valde att satsa på Consultecs IT-verktyg för hela sin verksamhet 
var det många faktorer som spelade in i beslutet. Funktion och användarvänlighet var självklart 
viktigt. – Men vi tittade även på vilken utbildning Consultec kunde erbjuda våra medarbetare. Vi 
är imponerade av det arbete deras kundcoach har lagt ned på att utbilda vår personal i de olika 
programmen, säger Patrik Benrick, ansvarig för Wäst-Byggs verksamhetsutveckling.   

– Deltagarna i våra utbildningar får arbeta 

aktivt vid egna datorer, med praktiska  

övningar och verklighetstrogna exempel, 

säger Christina Andersson.

EFFEKTIVA
UTBILDNINGAR

FÖR KORTA
STARTSTRÄCKOR 

lagerhallar och köpcenter, som oftast 
nyckelfärdiga byggnader inklusive hy-
resgästanpassning. Dessutom har man 
sedan 1995 byggt över 160 McDonalds-
restauranger, både i Sverige och i andra 
delar av Norden. 

– Företagets snabba tillväxt gjorde till 
slut att vi hade behov av att se över våra 
arbetsmetoder och utveckla verksam-
heten med hjälp av ett funktionellt IT-
verktyg. Vi ville skapa en tydlig struktur, 
med en gemensam plattform för hela 

Patrick Benrick, Wäst-Bygg.

KUNDCASE
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 siteCon 2.60
Version 2.60 av SiteCon, som är anpassat för 
Windows Vista och Office 2007, innehåller 
många nyheter. I den nya versionen ges möj-
lighet att redigera vänstermenyn genom att 
lägga upp egna genvägar till program/filer/
mappar/webbsidor. 

I version 2.60 finns nya och uppdaterade 
 dokumentmallar samt möjlighet att länka in 
logotyp och sidhuvud i skapade dokument. 
Det finns numera också en backupfunk tion 
med möjlighet till totalexport och total import. 
För SiteCon Mobile-användare finns möjlighet 
att i mobilen registrera tid allmänt på projekt 
och frånvaro samt att registrera körda kilome-
ter. Det finns också en helt ny handledning för 
programmet. Releasen av SiteCon 2.60 beräk-
nas till början av april 2008.

lexCon – BidCon 6.80 sP1
Inom kort kommer LexCon – BidCon version 
6.80 SP1 som är anpassad för Microsoft’s 
operativsystem Vista. Detta innebär att man 
vid installation på ny dator med Vista kan 
installera den nya versionen av LexCon - Bid-
Con enligt den för Vista föreslagna säkerhets-
nivån.

TenWin produkter
I samband med Nordbygg kommer vi att visa 
nya versioner av TenWin-produkterna, vilka 
har anpassats för installation i Vista Miljö. 
Dessutom är artikelbanken uppdaterad och 
strukturerad med nya artiklar, fler bilder samt 
uppdaterade normtider. Artikelbanken har 
nu direktlänkar till produkters och fabrikan-
ters hemsidor. Prisinläsningen har förenklats 
ytter ligare, vilket innebär att de större gros-
sisternas prislistor hämtas med automatik 
direkt vid prisinläsningen. Skapar man egna 
prislistor så hanterar nu systemet även att 
beräkna pris ifrån högsta eller medelvärde 
av valda prislistor. Vi vill även påminna om 
att ni behöver ladda hem version 6.0 SP2 av 
modulen TenWin Pris för att kunna importera 
prislistor från bland annat Dahl och Isoler-
föreningen.

statCon 2008
Innehåller bl a ny valmöjlighet för tillämpning 
av LK8 (permanent skada) eller LK9 (tillfällig 
olägenhet) enligt BKR 2:322. Ett annat exem-
pel är mätbara punkter i kraft-, moment- och 
deformationsdiagram.

stairCon 2008
Innehåller ny struktur på inställningar/ databas 
och en mängd ny funktionalitet. T ex är det nu 
möjligt att designa och skapa produktionsun-
derlag till trappor med glasräcke och Z-steg. 
Utökad funktionalitet för artikel registret, un-
derliggande vanger texturer på vägg m m.

MÄSSOR

fördelar med att använda samtliga tre 
program och att den samlade struktu-
ren gör att de kan arbeta effektivare i 
projekten. 

– SiteCon fungerar som ett stort 
skrivbord, där alla projekt finns samlade 
och är uppbyggda på samma sätt. Tack 
vare det kan våra projektledare snabbt 
komma åt de dokument de behöver, vart 
de än befinner sig. Dessutom skapar vi 
gemensamma mallar för hur till exem-
pel tidplaner och kalkyler ska se ut, så 
att alla projekt bedrivs med enhetliga 
dokument. Vi har investerat rejält i arbe-
tet med att anpassa programvaran efter 
de förutsättningar som råder inom just 
vårt företag, och här har vi fått bra stöd 
av Consultec, avslutar Patrik Benrick.

RELEASE AV AKTUELLA 
PROGRAMUPPDATERINGAR

Klassutbildningarna erbjuds både som 
grundkurser i ett introduktionsskede 
och som repetition i fortbildningssyfte. 
Christina Andersson berättar: 

– De flesta kunder brukar välja att 
delta i någon form av utbildning när de 
köper våra produkter. Startsträckan blir 
som regel kortare och de kan tillgodo-
göra sig programmens olika fördelar 
maximalt.  

föRETAgsANPAssADE  
lösNINgAR 

Consultec kan även erbjuda före-
tagsanpassade utbildningar som äger 
rum på plats hos kunden. Innehållet i 
utbildningen skräddarsys då efter kun-
dens önskemål och behov, med fokus på 
antingen ett specifikt program eller en 
kombination av flera olika. 

– Precis som vid klassutbildningarna 
består upplägget av både teori som 
förklarar hur det aktuella programmet 

skulle användas över hela linjen både 
i Borås och Göteborg, berättar Patrik 
Benrick. 

Det fanns framför allt tre faktorer 
som avgjorde till Consultecs fördel. 
Självklart skulle de ha alla de funktio-
ner som var nödvändiga för att skapa 
en gemensam struktur i företagets olika 
projekt. Samtidigt var det viktigt att det 
var användarvänligt, eftersom tröskeln 
annars riskerade att bli allt för stor i 
övergången till ett nytt system. 

oMfATTANDE  
PERsoNAlUTBIlDNINg

– Dessutom var det absolut nödvändigt 
för oss att det företag vi valde att sam-
arbeta med även kunde ställa upp med 
en ganska massiv utbildningsinsats. För 
att samtliga våra tjänstemän snabbt 
skulle kunna ta till sig det nya syste-
met ville vi ge alla berörda en grund-
lig utbildning, berättar Patrik Benrick. 
Inom Consultec fanns kapaciteten att 
bistå med en sådan omfattande utbild-
ning, som totalt sett handlar om cirka 
40 utbildningsdagar, eller 20 timmar 
per person.     

– Vi har genomfört ungefär två tredje-
delar av utbildningen och räknar med 
att den ska slutföras nu under våren 
2008. Målet är att hela personalen ska 
vara självgående i slutet av året, med 
full implementering av systemet.

BRA sTöD I 
föRETAgsANPAssNINg

Patrik Benrick menar att det finns stora 

fAkTA Wäst-Bygg

Företag: Wäst-Bygg    

Antal anställda: 220

Omsättning: ca 1 mdkr

Verksamhet: Byggentreprenader, projekt-

utveckling och byggservice

Consultecprogram som används: BidCon, 

SiteCon och PlanCon

Webbplats: www.wast-bygg.se

fungerar och en hel del praktiska öv-
ningar där deltagarna jobbar aktivt med 
verklighetstrogna exempel, säger Chris-
tina Andersson.

väRDEfUllT ATT PRovA På

Samtliga utbildningar inom Consultec är 
heldagskurser, där alla deltagare har en 
egen dator.  

– En av fördelarna med våra program 
är visserligen att de upplevs som väldigt 
användarvänliga, men det är ändå vär-
defullt att verkligen ha gjort praktiska 
övningar under vägledning av vår per-
sonal, berättar Christina Andersson. 

Anmälan till utbildningar kan göras 
på Consultecs hemsida och nya kunder 
får en värdecheck som ger halva priset 
på en klassutbildning för en deltagare 
vid ett utbildningstillfälle. 

"Wäst-Bygg är ett oerhört fram -
gångsrikt byggföretag, som verkligen 

har satsat fullt ut på att integrera  
våra produkter i sin verksamhet." 

ChRIsTINA ANDERssoN
KUNDCOACH CONSULTEC

Vi finns självklart med på Nordbygg 1-4 april. 
Du hittar oss både i stora mässhallen, monter 
A10:10 och i hallen för VVS, monter C10:73.
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de två största är riktigt stora, förmod-
ligen världens största i sitt slag. För att 
gjuta fundamenten till dessa går det åt 
i storleksordningen 15 000 m3 betong 
och då är inte grovgjutningen på 10 000 
m3 medräknad.

Ny väRDEfUll METAll

I det nya anrikningsverket kommer Bo-
liden också att bygga en anläggning för 
att kunna ta till vara den molybden som 
uppstår som en biprodukt när kopparn 
utvinns. Molybden är en silvervit metall, 
nästan lika hård som wolfram, men böj-
ligare. Den är en mycket värdefull lege-
ringsmetall som bland annat förbättrar 
styrkan hos stål vid höga temperaturer. 
Metallen används också inom kärn-
kraftsindustrin, i flygplan och som tråd-
material i elektriska och elektroniska 
tillämpningar.

koPPlAR sAMMAN flERA  
TIDsPlANER

Den nya anläggningen ska invigas 2010 
och det är Lars W Gustafsons ansvar att 

samordna den övergripande planering-
en. Ett arbete som alltså underlättas ge-
nom användandet av funktionen Multi-
projekt som finns i PlanCon, där flera 
tidsplaner kan kopplas samman.

– Tillsammans med Consultec har vi 
tagit fram elva mallar i Peab för att spara 
tid i skapandet av till exempel tidsplaner. 

väRDEfUll sUPPoRT

Lars W Gustafson berättar att Consultec 
ger värdefull information och tips om 
hur Peab kan arbeta med PlanCon för 
att uppnå maximal effektivitet. 

– Det är självklart en fördel för oss att 
deras support fungerar så bra som den 
gör. Vardagen underlättas och vi kan ut-
nyttja de speciella funktioner som kan 
komma till användning i ett stort projekt 
som Aitik.

Dagbrottsgruvan i Aitik utanför Gälli-
vare togs i drift 1968 och är en av Euro-
pas största koppargruvor. Inom några år 
kommer den produktionen att fördubb-
las, då Boliden har bestämt sig för att 
göra sin största investering någonsin. 
En av anledningarna till expansionen är 
att Boliden identifierat att mineraltill-
gången i Aitik ger företaget stora möj-
ligheter till fortsatt lönsam produktion 
under många år. Peab har fått i uppdrag 
att bygga det nya anrikningsverket.

– Utbyggnaden innebär bland annat 
att anrikningsverket kommer att flyttas 
och att dagens kvarnar till största antal 
kommer att ersättas av betydligt större, 
berättar Lars W Gustafson, planerings-
ansvarig på Peab.

DET NyA ANRIkNINgsvERkET

Allt börjar med att malmen bryts nere 
i dagbrottet och fraktas upp för att se-
dan krossas till mindre bitar. Därefter 
transporteras den till malmlagret och 
vidare till anrikningsverket. Fem nya 
kvarnar kommer att införskaffas varav 

PEAB KÖR PLANCON:

EFFEKTIV PLANERING I 
GRUVPROJEKT I AITIK
Peab genomför just nu ett stort byggprojekt i Europas största koppar gruva Aitik 

utanför Gällivare. Till sin hjälp i det omfattande planeringsarbetet använder Peab 

PlanCon.

KUNDCASE

Fo
to

: B
o

lid
en

 M
in

er
al

 A
B



5

Consultec har ett komplett produktprogram 
för dig som verkar inom byggbranschen. Vårt 
fokus ligger på kalkylering, projektplanering, 
projektstyrning och konstruktionsberäkning. 
Vi har specialanpassade versioner för bygg, 
anläggning, el och VVS.

kAlkylERINg

Kalkylverktyget för alla bygg- och anlägg-
ningsföretag.

ElWind
Kalkylverktyget för dig i elbranschen

TenWin
VVS-branschens system för kalkylering, 
fakturering och ekonomisk uppföljning av 
projekt.

PRoJEkTPlANERINg

Projektplaneringsprogrammet som skapar 
överblick över alla resurser.

PRoJEkThANTERINg

Verktyget som hjälper dig att hålla ordning 
på alla typer av projekt.

TenWin Order
Verktyg för VVS-branschen som tillgodoser 
både montörens, kundens, leverantörens 
och företagets rapportkrav.

TenWin Faktura 
Hanterar samfakturering och á conto-
 fakturering av många ordrar.

koNsTRUkTIoN/PRoDUkTIoN 

Trappkonstruktioner

Trähuskonstruktioner

Bärande träkonstruktioner

övRIgA
Vi har också ett antal kompletterande  
produkter som på olika sätt kan underlätta 
ditt arbete.

Hjälper dig att skriva korrekta avtal.
 
FebDok
Verktyget för dimensionering av kablar  
och skydd.

Kataloger
Prislistor
Katalogtjänst är en del av Consultec Bygg-
Program AB som jobbar med att ta fram 
kataloger, prislistor och tjänster för VVS-
branschen.

5

MED goD koNTRoll  
På MATERIAlåTgåNg

Med SiteCon Mobile underlättas även 
kontrollen på det material som förbru-
kats i respektive jobb. Sidensjö Elek-
triska köper in sitt material från Ahlsells 
och följesedlarna därifrån förs in i Site-
Con Mobile. John-Erik Nordin berättar:

– Sedan vi började använda systemet 
har vi fått betydligt mindre pappersjobb 
även vad gäller registrering av material-
åtgång, vilket underlättar i det dagliga 
arbetet. Med bra kontroll på både tids-
åtgång och materialförbrukning kan jag 
snabbt ta fram ett fullständigt fakture-
ringsunderlag. 

koRT INköRNINgsPERIoD

Sidensjö Elektriska började använda 
SiteCon Mobile i november och enligt 
John-Erik Nordin gick det snabbt att 
komma igång med det nya systemet. 

– Det är klart att det var en viss in-
körningsperiod, men jag tycker ändå att 
det gick väldigt smidigt för alla att ta till 
sig det nya sättet att arbeta. Vi fick en 
grundlig introduktionsutbildning med 
Consultecs kundcoach och efter det har 
vi fått bra support när vi har haft frågor 
under arbetets gång. 

fAkTA sIDENsJö

Företag: Sidensjö Elektriska    

Antal anställda: 6

Omsättning: 6,5 mkr

Verksamhet: Elinstallationer och service

Consultecprogram som används: ElWind 

och SiteCon Mobile

ThEREsE WIksTRöM
KUNDCOACH CONSULTEC

  
’’Jag kände direkt att SiteCon passade 

Sidensjö Elektriskas arbetssätt per-
fekt. Kunden ser möjligheterna med 
ny  teknik och kommer att utvecklas 
 ytterligare med lösningen på plats."

hur får man struktur på tidsre-
dovisning och fakturering när alla 
anställda är utspridda på jobb från 
morgon till kväll? sidensjö Elek-
triska har hittat sin lösning i site-
Con Mobile.

– Tack vare att vi får in alla tider och allt 
underlag till faktureringen direkt från 
servicekillarnas mobiltelefoner ute på 
fältet, har vi en helt annan struktur nu 
än tidigare,  berättar företagets ägare 
John-Erik Nordin. 

Sidensjö Elektriska har funnits sedan 
1983 och är ett installationsföretag med 
sex anställda som utför service- och 
 entreprenaduppdrag i Örnsköldsviks-
området. För några år sedan tog John-
Erik Nordin beslutet börja använda Con-
sultecs kalkylprogram ElWind för att 
underlätta företagets arbete med att ta 
fram exakta och välgrundade kalkyler. 

Med goda erfarenheter från ElWind 
började man under 2007 även titta på 
andra möjligheter till IT-stöd som skulle 
kunna underlätta företagets verksam-
het. 

UNDERlAg skICkAs  
DIREkT fRåN MoBIlEN

Valet föll på SiteCon Mobile, en pro-
gramvara som gör det möjligt att hante-
ra arbetsordrar och tidrapporter direkt i 
mobiltelefonen ute på arbetsplatsen.  

– Tidigare hade vi både arbetsordrar 
och underlag för fakturering på lösa 
papper och det var svårt att få ordent-
lig struktur på arbetet, säger John-Erik 
Nordin.

Med SiteCon Mobile kan de anställda 
inom Sidensjö Elektriska efter avslutat 
jobb skicka in underlag för fakturering 
direkt till kontoret.

– Oftast ringer våra kunder direkt 
till servicekillarna och eftersom de skö-
ter sig själva i så stor utsträckning ses 
vi inte regelbundet för överlämning av 
faktureringsunderlag, berättar John-
Erik Nordin.   

KUNDCASE

ETT KOMPLETT
PRODUKTPROGRAM

SITECON MOBILE 

SKAPAR STRUKTUR FÖR  
SIDENSJÖ ELEKTRISKA
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 arkitekt- och konstruk-

tionsavtal med Skellefteå 

kommun där vi blev etta 

av fyra utsedda företag 

inom  arkitektur och vi var 

faktiskt inte billigast. 

– Kan certifieringen ha 

spelat in, ja vi tror det!

ElWind har länge varit en av flaggskep-
pen i Consultecs utveckling av effek-
tiva kalkylverktyg. Men i och med lan-
seringen av BidCon för elbranschen går 
Consultec in i en ny epok och ElWind 
kommer successivt att ersättas av den 
nya, moderna BidCon-lösningen. En av 
de ElWind-kunder som varit med längst 
är JT:s Elservice i Skellefteå. Företa-
get har använt ElWind, eller ElKalk Mini 
som det hette då, ända sedan slutet av 
1980- talet.

– På den tiden hette programmet 
ElKalk Mini och skilde sig ganska rejält 
från dagens ElWind, inte minst eftersom 
det var DOS-baserat. Men det var ett 
stort lyft för mig, som tidigare hade an-
vänt papper och penna som hjälpmedel i 
kalkylarbetet, säger Jan Wiklund, ägare 
till JT:s Elservice. 

NyfIkEN På kAlkylvERkTyg

Eftersom användandet av datorer inte 
alls var lika utbrett på den tiden var in-
köpet av ett databaserat kalkylverktyg 
ett betydligt större steg än det är i dag. 
Jan Wiklund berättar:

– Själv hade jag ingen datavana alls, 
men jag ville gärna få bättre struktur på 
mitt kalkylarbete och var nyfiken på om 
det fanns ett kalkylverktyg som passade 
min verksamhet. 

Valet föll alltså på föregångaren till 
ElWind och sedan dess är JT:s Elservice 
en trogen användare av programmet.

NoggRANNhET På goTT oCh oNT

– Som det känns i dag skulle jag inte kla-
ra mig utan kalkylprogrammet, det spa-
rar tid och jag är mycket säkrare på att 
jag lämnar rimliga offerter. På gott och 
ont, kanske man skulle kunna säga. När 
jag gjorde kalkylerna för hand kunde det 
nog slå fel åt både det ena och det andra 
hållet, säger Jan Viklund och skrattar. 
Enligt Jan Viklund är en av de största 
fördelarna med ElWind att det så smi-
digt kan anpassas till det egna företa-
gets förutsättningar. 

– Allting blir väldigt överskådligt och 
vi kan göra egna mallar som passar just 
oss. Dessutom får vi bra stöd från Con-
sultec, som tar till sig våra åsikter i ut-
vecklingen av produkten. 

JT:s ELSERVICE PIONJÄRER INOM ELWIND
CONTExT PORTRÄTTERAR PIONJÄRERNA:

fAkTA JT:s ElsERvICE

Företag: JT:S ELSERVICE   

Antal anställda: 10

Omsättning: 8-9 mkr

Verksamhet: Elinstallationer och butiks-

försäljning

Consultecprogram som används: ElWind

Webbplats: www.jtelservice.se

Jan Wiklund, JT:s Elservice.

Vad är det första du tänker på då du läser 

rubriken?

Alt 1. Byråkrati, massa pärmar, mycket 

jobb till ingen nytta, ja kanske t o m lite 

ångestframkallande.

Alt. 2. Ordning och reda, bra rutiner, 

konkurrensfördel, kvalitetssäkring m m.

Om jag ska vara ärlig tänkte jag på det 

första alternativet då vår koncernchef 

för ett år sedan uppmanade oss att kva-

litetscertifiera företaget! Men nu sedan vi 

i december 2007 fick vårt certifikat är jag 

beredd att ändra mig, till alternativ 2!  – Vi 

har verkligen nytta av detta!

Det första beslutet vi tog inför certifie-

ringen och som sedan visade sig var helt 

rätt, var att samarbeta med en extern 

och erfaren konsult. De har både väglett 

och tipsat på ett upplägg av ledningssys-

temet som är mycket lättanvänt och helt 
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papperslöst. Via ett upplägg i PowerPoint 

har vi ett lätt greppbart start-schema från 

 vilket man enkelt kan hitta de rutiner och 

dokument man för tillfället behöver. För att 

man inte ska glömma vad som ska göras 

finns t ex en ”att-göra-lista”, i vilken man 

hela tiden kollar upp vad som ska göras 

härnäst. På detta sätt behöver man inte 

vara stressad eller osäker över vad man 

ska göra eller att man missar något. Det 

stöd vi fått av vår konsult på vägen fram i 

certifieringsarbetet, har varit helt nödvän-

digt för att lyckas.

Vi har redan sett att resultatet av vår 

certifiering och våra rutiner är förbätt-

rade på flera områden. T ex avseende 

order erkännanden, upplägg av projekten 

i vårt nätverk och uppdaterade rutiner 

på checklistor för kvalitetssäkring av våra 

projekt. Nyligen fick vi ett nytt tvåårigt 
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instruktionsfilmer som ger svar på de 
frågor som kan dyka upp under det 
dagliga användandet av Consultecs pro-
dukter. Filmerna finns tillgängliga för 
de kunder som loggar in på Consultecs 
supportsida och är uppbyggda som de-
movisningar där användarna stegvis får 
information om hur de ska gå tillväga 
för att lösa eventuella problem som 
uppstår. Kundcoacherna kommer fortfa-
rande bistå företagets kunder med den 
personliga support de behöver, men ge-

Nu får Consultecs kunder ännu bättre 
möjligheter till support. Tack vare sys-
temet smartAss kan kunderna själva 
ladda ned supportfilmer som ger väg-
ledning i de vanligast förekommande 
frågorna kring de olika programva-
rorna.

Consultec höjer nu servicenivån ytterli-
gare i det underhållsavtal som tecknas 
med företagets kunder. Med SmartAss 
får kunderna tillgång till pedagogiska 

nom filmerna vill Consultec erbjuda ett 
användarvänligt komplement som finns 
tillgängligt dygnet runt alla veckans da-
gar. 

Systemet med SmartAss befinner sig 
fortfarande i ett introduktionsskede och 
kommer att utvecklas successivt den 
närmaste tiden. När systemet är fullt 
utvecklat ska det finnas ett heltäckande 
urval av pedagogiska filmer för respek-
tive programvara i Consultecs produkt-
sortiment.

SUPPORT VIA FILM
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Ishallen i skellefteå byggdes på 
1960-talet och är för de flesta 
skellefteåbor klassisk hockeymark. 
När arenan skulle anpassas för 
2000-talets behov, gick arkitekt-
uppdraget till Consultec Arkitekter 
& konstruktörer.

– Utmaningen låg i att bygga en modern 
och attraktiv idrottsarena, som samti-
digt med enkla medel kan  anpassas för 
stora evenemang, mässor och konser-
ter, säger Rolf Marklund, arkitekten på 
Consultec A&K som ligger bakom den 
nya arenans design.   

Förutom att anpassa arenan även för 
stora evenemang, ingick det i uppdraget 
att förnya arenan både invändigt och 
utvändigt, samt utöka antalet åskådar-
platser med 800 platser till att rymma 
6 000 personer. I och med ombyggna-
den har antalet sittplatser utökats från 
2 440 till 4 200 platser. 

sTöRRE RyMD MED  
Två NyA BågAR

Det normala tillvägagångssättet vid 
sådana här utbyggnader är att lyfta av 
hela taket och förlänga pelarna för att 
skapa större höjd. Men på grund av den 
gamla hallens bågform hade man då 
varit tvungen att byta ut hela takkon-
struktionen. I stället behöll man hela 
den gamla bågformen och lade till en ny 
båge på var sida om de gamla för att ge 
större rymd. 

3D-MoDEll MED kAMERoR

Den nya arenans plan- och konstruk-
tionslösningar skapades i en 3D-modell. 
Hänsyn togs till både alla de nya behov 
som skulle inkluderas, samtidigt som den 
intilliggande kombihallen för friidrott in-
tegrerades i den nya konstruktionen. 

– Eftersom ombyggnaden påverkade 
siktförhållandena för åskådarna place-
rade vi kameror i 3D-modellen, för att vi 

KLASSISK HOCKEYLADA  
BLEV MODERN EVENEMANGS ARENA

i förväg skulle kunna kontrollera att det 
var fri sikt från samtliga åskådarplatser, 
berättar Rolf Marklund.   

ARENA föR sToRA EvENEMANg

För att kunna arrangera evenemang av 
alla typer har Skellefteå Kraft Arena 
försetts med en rad genomtänkta lös-
ningar. Bland annat har taket förstärkts 
så att det håller för att hänga upp ex-
empelvis extrabelysning och högtalar-
system vid konserter. Mittsektionen av 
läktaren mot den stora foajén kan vid 
behov monteras bort, vilket öppnar upp 
den delen av arenan och underlättar för 
stora evenemang.   

– Jag tycker att vi har lyckats bra i 
vårt arbete och att den nya arenan mot-
svarar de höga förväntningar som fanns 
när vi påbörjade det här projektet, säger 
Rolf Marklund.



SVERIGE

PORTO BETALT

Det är lätt att fokusera på försäljningen. Där kommer pengarna in, där ser man 

ett snabbt resultat. Men om våra kunder ska få full valuta för sin investering 

krävs det att mjukvaran verkligen används på bästa sätt. Därför är det viktigt 

att ta hand om kunderna och hjälpa dem att snabbt komma igång på rätt sätt. 

Det kan handla om utbildning, men även om att anpassa lösningarna efter 

varje företags förutsättningar. Samma program säljs till stora aktiebolag och 

små enmansföretag, och det krävs att de fungerar bra hos alla kunder trots 

deras olika sätt att arbeta. Och det är där jag kommer in i bilden.

Det är mitt jobb att först lista ut hur kunderna arbetar i dag, och därefter 

hur de vill arbeta i framtiden. Sedan hjälper jag till att anpassa lösningen 

efter det. I vissa fall innebär det att se till att kunderna kan arbeta på samma 

sätt som de gör i dag, bara effektivare. I andra fall innebär det tvärtemot att 

införa ett nytt arbetssätt, eftersom man är missnöjd med det som finns idag. 

Programinköpet blir helt enkelt ett tillfälle att byta rutiner och strukturera upp 

arbetet. 

I dag ingår konsulttimmar vid köp av vårt projekthanteringsverktyg 

SiteCon. Anledningen är att SiteCon tidigt bör anpassas efter 

det egna företaget för att på bästa sätt kunna utnyttja all den 

funktionalitet SiteCon erbjuder. Våra erfarenheter visar att 

ett noggrant och systematiskt införande kan medföra stor 

skillnad i kundnytta och effektivitet i lösningen. För att 

lyckas med detta hjälper jag till med installationen och gör 

en del inställningar och kundanpassningar. Jag visar också 

de grundläggande funktionerna och ger tips på hur man kan 

arbeta med SiteCon.

Denna hjälp att komma igång är början på en långsiktig 

satsning där vi stödjer kunderna i det dagliga arbetet med 

våra mjukvaror. Det är en uppskattad tjänst där många anser 

att de får en bättre uppfattning om hur de olika delarna i 

programmet hänger ihop. Kunderna ser hur de bäst kan 

utnyttja SiteCon för sin verksamhet, både nu och i 

framtiden.

After sales är arbetet som börjar efter 

försäljningen – och aldrig tar slut.

CoNsUlTEC  Box 709  931 27 Skellefteå  
Tel 0910-878 00  info@consultec.se  www.consultec.se

Om vi angivit fel kontaktperson, vänligen meddela rätt namn, tack.

ThEREsE WIksTRöM
KUNDCOACH 
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ElIN lUNDMARk

RICkARD NIlssoN

JAN JohANssoN

Consultec ByggProgram 
har förstärkt på säljsidan 
med Jan Johansson som 

närmast kommer från 
Argentum, där han bl a  

sysslat med försäljning av 
verksamhetssystem.

Consultec ByggProgram 
förstärker på utvecklingssidan. 

Conny Lindholm, som är 
utbildad dataingenjör, har 

anställts som systemutvecklare 
i Skellefteå. Han har 

tidigare arbetat bl a med 
taligenkänningsprogram.

Michael Fjellström är ny 
kundcoach på affärsområde El 

hos Consultec ByggProgram. 
Michael, som är utbildad elektriker, 

har många års erfarenhet av 
försäljning och utbildning. Han 
kommer främst att arbeta mot 

våra kunder i norra Sverige.

Consultec Arkitekter & 
Konstruktörer AB förstärker 
med civilingenjör Margareta 
Festin. Hon kommer att ingå 
i Konstruktionsavdelningen 
med placering i Skellefteå.

På Consultec Group AB 
börjar Elin Lundmark. Elin 

är civilekonom och kommer 
att arbeta halvtid med 

bokföring och redovisning för 
dotterbolagen.

Rickard Nilsson är anställd 
på Consultec System som 

systemutvecklare med 
placeringsort i Umeå. 

Rickard är nyutexaminerad 
civilingenjör inom Datateknik.
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