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Så får Atlas Copco ut maximalt
värde och säkrad drift av sina
affärskritiska applikationer
Om Atlas Copco
Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet. Affären omfattar
kompressorteknik, industriteknik, gruv- och bergbrytningsteknik samt bygg- och anläggningsteknik.
Vid slutet av 2013 hade gruppen 40 000 anställda och tillverkning av produkter i mer än 20 länder.
Produkterna säljs och hyrs ut under olika varumärken genom ett världsomfattande försäljnings- och
tjänstenätverk som når ut i över 180 länder. I hälften av dessa har Atlas Copco helägda eller delägda
kundcenter.

Bakgrund

Utmaning

Hundratals applikationer bidrar
till den dagliga verksamheten

Säkerställa drift och affärsvärde
av applikationer

Atlas Copco är beroende av olika applikationer för

Med hundratals applikationer i sin portfölj står

att den dagliga verksamheten ska fungera. Som de

Atlas Copco inför utmaningen att hantera, vårda

flesta stora koncerner har de hundratals olika appli-
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som direkt kan omsättas i pengar och det kan vara
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de ska. Andra applikationer är mindre kritiska men
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tillför värde till verksamheten genom att exempelvis

ställa driften och tillgodose kraven från affärs-

stödja det dagliga arbetet.

verksamheten.
Atlas Copco har gått ifrån det traditionella arbetssättet att förvalta applikationer som IT-projekt.
Istället sker förvaltning ur ett affärsperspektiv
vilket ställer stora krav på förståelse för såväl det
tekniska perspektivet som kopplingen till affären.
För att kunna prioritera de affärskritiska applikationerna och få ut värde av den process som
utgör grunden för applikationsförvaltningen, har
Atlas Copco valt att samarbeta med Kontract.

– Vi värdesätter att Kontracts konsulter har erfaren-
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Kontract har arbetat med Atlas Copco i flera projekt

som behövs finns på plats.

tidigare och har stor erfarenhet av applikationsförvaltning.

– Applikationsförvaltning är en cyklisk process, ständigt pågående i olika faser. Det gäller att hela tiden
utvärdera, förändra och förädla. Joakim Henriksson,

Lösning

Tillämpning och förädling av
strukturerade processer för
applikationsförvaltning

Key Account Manager, Kontract.
För att säkerställa driften gäller det att hantera och
förebygga eventuella problem, att göra felsökningar
och analysera dessa. Kontract identifierar när det

Samarbetet mellan affärsverksamheten och IT är en
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Användarnas krav och behov av utveckling sam-
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projekt är applikationsförvaltning ett ständigt pågå-
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tioner. Det innebär att hantera affärskritiska föränd-

utmaningar applikationen står inför, säkra driften i

ringar där det ofta är många personer inblandade.

den dagliga verksamheten samt styra applikationen
på ett strukturerat sätt.

– Det är en komplex roll att komma in i, det krävs

Joakim Henriksson på Kontract betonar att Atlas

bred kompetens men handlar också om att bygga

Copco har lagt en bra grund för applikations-

nätverk och kunna samverka. Vi värdesätter att

förvaltning ur ett affärs- och driftperspektiv.

Kontract har seniora konsulter som är vana att
jobba med och driva förändringsprocesser, säger

– Varje applikation är unik och Kontracts breda

Niclas Matstoms.

kompetens och långa erfarenhet bidrar till att utveckla en situationsanpassad strategi för att få
ut maximalt värde av varje applikation, säger
Niclas Matstoms.

Kontract skapar värde för Atlas Copco genom att
för ett antal applikationer ansvara för:
• Hantera, vårda och utveckla applikationer
• Säkerställa driften av applikationer idag och i framtiden
• Tillgodose affärsverksamhetens krav på applikationerna
• Hitta lösningar och kompromisser som olika parter blir nöjda med
• Se till att applikationen tillför affärsvärde

Resultat

Trygg applikationsförvaltning med förankring i affären
Som ansvarig för ett antal affärskritiska applika-

– Konsulterna från Kontract har lång och bred er-

tioner ur ett IT-perspektiv, tar Kontract ett hel-

farenhet. De är ansvarstagande och leder arbetet

hetsansvar för att projektleda, hantera, vårda och

med en avvägning av tillämpning av Atlas Copcos

utveckla dessa. Ansvaret omfattar förvaltning ur ett

befintliga mallar och processer, samtidigt som de

affärs-, drift- och utvecklingsperspektiv på lång sikt

tillför inspiration och input för fortsatt utveckling,

men säkerställer också driften av applikationerna i
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den dagliga verksamheten.

Services (CAS), Atlas Copco.

Det möjliggör att Atlas Copco kan fokusera på det

Den arbetsmodell som Atlas Copco tagit fram

som är rätt för verksamheten och känna en trygg-

för applikationsförvaltning och samarbetet med

het i att affärskritiska applikationer fungerar som

Kontract, suddar ut gapet mellan verksamhet och

de ska.

IT. Kontract ger nya infallsvinklar och bidrar till att
fortsätta utveckla applikationsförvaltningen.

Som applikationsansvarig ur IT-perspektiv projektleder
Kontract arbetet för ett antal applikationer, bland annat inom:
• Lagerhantering
• Tidrapporteringssystem
• Inköps- och kvalitétsprocessen
• Övervakning/spårning samt information om maskiner (fleet management)
• Drift
• Offertframtagande

Varför Kontract?
Niclas Matstoms, IT-chef på Atlas Copco Rock Drills AB
och chef för Customer Shared Services (CSS) sammanfattar varför de valde att samarbeta med Kontract i dessa
tre punkter:
1. Bredden i IT-kompetens

Om Kontract
Kontract är ett oberoende
konsultbolag med fokus på att
lösa utmaningar i organisationer
med komplexa IT- och affärsutmaningar. Kontract kombinerar
kunskap inom verksamhetsut-

Medarbetare på Kontract har inte bara spetskompetens

veckling med specialistkompe-

utan en bred erfarenhet och kunskap. De förstår olika

tens inom IT och är experter på

IT-frågor och ser detta kopplat till helheten.

att stötta organisationer där IT är

2. Erfarenhet av att driva förändring

verksamhets- och affärskritiskt.

De jobbar i olika projekt, är vana att driva förändrings-

Utöver Atlas Copco, stöttar

projekt och ger inspiration.

Kontract kunder som exempelvis

3. Social förmåga
Arbete i stora organisationer ställer höga krav på att
kunna bygga nätverk och driva samarbeten för att nå
framgångsrik applikationsförvaltning.

BillerudKorsnäs, Mölnlycke Health
Care, Transportstyrelsen och
Martin & Servera att uppnå ökat
affärsvärde av IT. Kontract arbetar
med kunder över hela Sverige.

”

Vi värdesätter att Kontracts

konsulter har erfarenhet inom
både IT, management och styrning. De tillför stort värde till

”

organisationen.

Niclas Matstoms, IT-chef på
Atlas Copco Rock Drills AB

Vill du veta mer?
Vill du veta mer?
Tel: 010- 44 74 500
E-mail: info@kontract.se
Webb: www.kontract.se

