
Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

NYHETER

6  STARTAFORETAG.NU MEDIAPLANET

Forss Webservice AB  0150 - 66 26 00  Orgnr 556828-1553

Videvägen 15   info@forss.se  Grundat 1998

641 49 Katrineholm  www.forss.se

Domännamn

WebbhotellWebbutveckling

Online backup

Hyrd server

ExchangeAntivirus

Webbyrå

M
ed en smart 
webbaserad 
IT-lösning 
spelar det 
ingen roll 
var man har 
sitt kontor.

– Ibland säger ”företagare att ja 
det låter ju bra, men jag måste nog 
till kontoret”. Jaha, säger jag då, 
varför då? säger Mattias Forss, 
vd och grundare för ett svenskt 
 företag som arbetar med att  hitta 
effektiva och lönsamma IT-lös-
ningar för andra företag.

Smarta lösningar finns
Mattias menar att det finns 
många smarta lösningar som 
 både kan bidra till att öka lönsam-

heten i ett företag och till att de 
anställda känner sig friare.

– Alla kan eller vill inte åka 
 jorden runt och jobba, men det 
finns även andra fördelar med att 
vara webbaserad, säger han.

En smart webbaserad IT-lösning 
kan spara många timmar. Som ex-
empel ger Mattias en flyttfirma 
som även erbjuder magasinering. 
De har satsat på en lösning där per-
sonalen förutom att få en överblick 
över sina uppdrag och bokningar 
även rapporterar in tid och mate-
rial direkt i sin mobiltelefon.

Var personalen befinner sig  eller 
var kontoret ligger är  oväsentligt. 
Tidigare lades stora resurser på 
 administration nu har fokus 
 skiftat till tillväxt.

– En sådan lösning kan spara fl era 
timmar varje dag. Det betyder 
kanske att företaget inte behöver 
anställa fler även om de får fler 
uppdrag, säger Mattias..

Allt sköts via webben
På Mattias företag sköts allt via 
webben. Offerter, fakturor, bok-
ningar, tidrapportering, support, 
allt. Effektivt, flexibelt och kund-
vänligt. Som när någon söks via 
telefon till exempel.

– Alla har sina kalendrar  öppna 
i vårt verksamhetssystem. När 
du ringde slog han som svarade 
upp min kalender och såg att jag 
var inbokad för en intervju med 
dig. Eftersom jag var upptagen i 
 telefon skrev han in att du  ringde 

 och jag såg det direkt på min 
 dator, berättar han.

En liten, men viktig, effekti-
vitetsåtgärd som vi jobbar med, 
och erbjuder våra kunder, är att 
skriva in problem som inte är 
 brådskande i systemet. Då kan 
de åtgärdas senare när det finns 
tid och ingen knackar på någon 
 annans dörr i onödan.

– Det blir mycket  effektivare, 
säger Mattias som snart ska  jobba 
på distans igen. Om några  dagar 
bär det av utomlands.  Innan 
 första halvåret i år kommer han 
att ha varit på resande fot i 54 
 dagar redan.

– Jag försöker leva som jag lär, 
säger han och skrattar.

Av Mari Dahl Adolfsson  

Jobba var som helst 
med ett webbaserat 
företag
Med en smart webbaserad IT-lösning arbetar 
Mattias Forss från utlandet över hundra dagar 
om året. Det gör ingen skillnad varken för 
lönsamheten eller effektiviteten.

En smart 
webbaserad 
IT-lösning kan 
spara många 
timmar. 

Mattias Forss. Arbetar över hundra dagar om året från utlandet.

Läs mer på  
startaforetag.nu
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