
Släpp loss kraften i SEBS 

Se SEBS som en av företagets årsarbetare. Normalt kostar en sådan drygt  
500 000 Kr. Ni är nog medvetna om hur lite arbetskraften i form av SEBS kostar. 

Tiden går och företagen byter anställda ibland. De nya kanske inte blir uppdaterade 
av hur  Club SEBS fungerar. SEBS har ju funnits på marknaden ända sedan 1986 så 
det är ju inte så konstigt om all information inte finns kvar. Vi skall titta på några 
saker här. 

När det gäller SEBS ställer man aldrig frågan: "Varför finns inte den, enligt min 
mening, viktiga funktionen? Den finns ju i andra system." Man säger i stället: "Jag 
behöver ytterligare en funktion och vill beställa den." 

Varje program, rapport eller funktion som finns i SEBS har något företag beställt och 
betalat för. Det är detta vi syftar på när vi i våra brev skriver: 

 Tillsammans bygger vi Sveriges kostnads-effektivaste affärssystem                  
 

        = 
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Det är enkelt att räkna hem en funktion som företaget kanske skulle ha nytta av. Pay-
Off tiden på en bra investering bör ju normalt inte överstiga fem år. Vi skall titta på 
två räkneexempel där beställarna har låtit oss ta del av hur de räknat. 

Den första gäller inläsning av OCR-fil, automatisk av-prickning av kund-reskontran 
samt automatisk bokföring av inbetalningarna.  

  Den totala utvecklingskostnaden blev 5600 kr. SET står alltid för 50 % av  
  utvecklingskostnaden när funktioner bedöms ha betydelse för många företag. 
   
  Kunden betalade alltså endast 2800 kr för hela funktionen. 
  Företaget beräknade en minskad arbetsåtgång om 15 minuter per dag. 
  Besparingen per dag blir således 15 x 5,70 (minutkostnad) = 85,50 Kr per  
  dag. 

  Pay-Off tiden blir då 2800 / 85,50 = 33 dagar. Lätt beslut för kunden och all  
  andra i Club SEBS blir glada som får denna funktion utan kostnad vid nästa  
  uppdaterings-tillfälle. Att inte beställa funktionen orsakar ju istället företaget  
  en årskostnad om ca 19000 Kr. 

  Vi skall även titta på den hittills dyraste funktionen vi har gjort åt en kund.  
  Det är Leveransöversikten och frakthanteringen genom Memnon. Priset  
  blev 110.000 kr och kunden betalade således 55.000 kr. Kunden har   
  konstaterat en tidsbesparing på en timma per dag. Pay-Off tiden blev i detta  
  fall endast ca 13 månader. Det är således en vinst för företaget på ca   
  50.000 kr per år. 

  SveFaktura är ännu ett exempel på mycket kort Pay-Off tid. Du sparar väl  
  pengar åt företaget genom att använda denna. 

Vi vill passa på och tacka alla er som har bidragit till att SEBS idag är ett så 
omfattande och kraftfullt system.  

Har  Ni några funderingar på hur systemet skulle kunna göras enklare och mer 
effektivt så hör av er. Vi hjälper er gärna med en kalkyl på hur fort det skulle löna sig. 

Hälsningar från oss på supporten 

Ps 
Det finns ju förstås ytterligare ett sätt att skaffa en funktion man saknar. Det är ju att 
bytta till ett system som har denna funktion. Historiskt har det nog aldrig kostat, 
inklusive kostnad för egen arbetsinsats, under 300 000 kronor. 
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