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I Morphic Technologies-koncernen
ﬁnns idag åtta olika bolag med
verksamhet i Karlskoga, Filipstad,
Kristinehamn och Göteborg. Intresset
för den börsnoterade industrikoncernens tillverkning av bränsleceller,
vatten- och vindkraft är stort, och
varje ny order rapporteras i media.
– Vi har en väldigt god expansionstakt, säger Morphics koncernchef Jonas Eklind. Vår expansion
sker numera med global tillväxt i
fokus och det ställer större krav på
hela vår organisation.
6ceVhhVg >I"higj`ijgZc

Antalet anställda på Morphic ökar
gradvis och för tillfället är det cirka
120 anställda som arbetar på de
olika bolagen.
Nethouse har uppdraget att se
över IT-miljön på den snabbväxande
industrikoncernen. Expansionen ställer höga krav på IT-miljö, både vad
gäller infrastruktur och systemstöd.
– Det första steget har varit att
ta fram en nulägesbeskrivning där
dagens arbetsprocesser och systemstöd kartlagts för att ta vara på de
investeringar och arbetssätt som
ﬁnns i koncernen. Morphic består
av ﬂera dotterbolag där behoven ser
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konsult från Nethouse.
En kritisk framgångsfaktor för
tillverkande industri är att anpassa
tillverkningen efter de nya krav som
ställs på verksamheten. En expansion
kräver en effektiv tillverkningsprocess och väl fungerande systemstöd.
Morphic har valt att tillsammans
med Nethouse fokusera förbättringsarbetet på att få fram en kravspeciﬁkation för ett nytt materialplaneringssystem, berättar Pia Engwall.
G~iihnhiZb^g~iii^Y

– Eftersom vi är ett globalt företag
som växt från ett renodlat forskningsföretag till dagens industrikoncern är det viktigt att göra det mesta
så standardiserat som möjligt när det
handlar om IT-uppbyggnaden, säger
koncernchefen Jonas Eklind
– Många införandeprojekt som
misslyckas är stora och komplexa
med mycket anpassningar. Anpassningarna kan också bli dyra i en förvaltningsfas. Det handlar med andra
ord om att införa rätt systemstöd i
verksamheten, men också att göra
det i rätt takt. Införandeprojekten
ställer stora krav på verksamheten
som parallellt ska hantera det dagliga
arbetet, säger Pia Engwall.
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HXVc^V
miljön är inte speciellt användarvänlig, kräver lång upplärning och det
är relativt lätt att skriva in felaktiga
data av misstag.
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Nethouse har som en av ﬂera ITaktörer arbetat med att ta fram diagnos- och programmeringsverktyget
SDP3. Verktyget används i verkstäder
vid bland annat service, reparationer

och ombyggnationer av fordon och
är en datadriven applikation som
är översatt till ett tiotal språk. Tack
vare SDP3 blir tiden för felsökning
minimal och serviceteknikern kan
kontrollera samtliga elektroniska
fordonsfunktioner. Användarvänligheten är hög och stilleståndstiderna
blir betydligt kortare vid service och
reparationer.
Syftet med SDP3 PM-projektet
är att utveckla en graﬁsk produktionsmiljö för Scanias ingenjörer. De
jobbar idag med en XML-baserad
lösning för att ta fram stöd för nya
metoder till SDP3. Den graﬁska

Idén med PM-projektet är att ersätta
miljön med en som liknar den som en
systemutvecklare jobbar med. Många
Java-utvecklare använder Open
Source-programvaran Eclipse som
utvecklingsplattform. I PM-projektet
använder man Eclipse-plattformen
som grund och gör anpassningar så
att Scanias ingenjörer kan använda
den för att ta fram underlag till SDP3.
Arbetsprocessen blir likadan som när
man utvecklar ett dataprogram i till
exempel Java, man editerar, kompilerar, visar varningar och fel i en lista
och har möjlighet att navigera till ett
fel med ett musklick och snabbt och
effektivt rätta till det. Därmed har det
skapats en IDE-baserad (Integrated
Development Environment) miljö
med hjälp av Eclipse. Skillnaden är
att vi hanterar XML-ﬁler istället för
källkod. Det här leder till en mer
lättanvänd miljö som gör det möjligt
att fortare och med bättre kvalitet ta
fram stöd för nya funktioner i Scanias
produktsortiment.
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Genom att gå hand i hand med våra kunder under hela resan mot kostnadseffektiva IT-lösningar har vi fog för det som står präntat i eldskrift på våra kontor
i Borlänge, Göteborg, Stockholm och Örebro: Nethouse – en lönsam relation.
För att nå dit har vi på Nethouse tagit för vana att alltid klä oss som kunden
för att förstå det dagliga arbetet. På så sätt identiﬁerar vi tillsammans med kunden
alla de delar i verksamheten som förtjänar rationella lösningar för högre lönsamhet.
Vi har delat in Nethouse i tre sammanhängande och kompletterande fokusområden för att ha en välbalanserad och täckande uppdelning av verksamheten,
allt i syfte att förstå kundens behov:
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