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Nicklas Nolberger, produktionschef och Pia Hansson, personal- och internansvarig för affärssystemet, ser många fördelar med den nya projekthanteringen.

Ny mjukvara effektiviserar snickeriet
Ett korrekt och lättillgängligt informationsunderlag utgör basen för effektiv produktion. På den
grunden har C&D Snickeri nyligen investerat i ett

omfattande affärssystem som kommer att påverka hela produktionsprocessen. Nyligen implementerades System Andersson i produktionen.

Nyligen implementerades en helt ny affärssystemslösning på

en databas som blir ett bra underlag för offerter och beräkning-

C&D Snickeri. Affärssystem i sig är inget nytt i snickeriet. Den

ar i nya projekt. En nyhet i sammanhanget blir säljstödet lunda-

omvälvande förändringen i detta fallet är att det nya systemet

logik – ett kundvårdssystem som skall utgöra ett effektivt verk-

omfattar hela produktionskedjan – från kalkyl och beredning till

tyg för C&D Snickeris säljare.

produktion och montering. Den tidigare spcs-lösningen har nu

Systemet når även utanför snickeriets väggar. Genom

kompletterats med system andersson – en mjukvarulösning

andersson mobile får även C&D Snickeris resande montörer

som utvecklats speciellt för verkstad och industri.

tillgång till systemet. Bland annat sker återrapporteringen smidigt

Det nya systemet påverkar hela produktionskedjan och ger

och korrekt genom trådlös överföring via mobila handenheter.

en rad fördelar: utöver offert, löner etc ger System Andersson en

– Syftet med system andersson är att rationalisera vår

totalfunktion som omfattar allt från återrapportering, bättre

produktion. Självfallet kommer de flesta förbättringarna att

projektinformation till alla berörda medarbetare, effektiv plane-

märkas internt här på företaget, men vi ser också en tydlig kund-

ring, beredning, återrapportering och efterkalkyl. Genom samman-

nytta. Genom bättre projektkontroll och tydligare information

länkningen mellan det befintliga spcs-systemet och system

kan vi leverera till våra kunder på ett säkrare och effektivare sätt,

andersson blir övergången smidig och inlärningströskeln för

berättar Daniel Johansson, C&D Snickeri.
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personalen låg. Det nya sättet att hantera information ger även

Glas, metall och Corian till Helsingborgs Stadsteater
®

Den första fasta teatern i Helsingborg fanns på plats redan 1817

intresse från publik, press och media. De välbesökta lokalerna

– då inrymd i en föga ändamålsenlig lada. Ända sedan dess har

har naturligtvis utsatts för slitage och under de senaste åren

den lokala teatern levererat en gedigen kulturgärning med

pågår renoveringar och ombyggnationer. Dessa har delats in i tre

namnkunnigt ledarskap: allt från Nils Poppe till Ingmar Berg-

etapper för att inte påverka teaterns dagliga drift mer än nöd-

man, med inte oväntat gott resultat. Den har även utmärkt sig

vändigt. I skrivande stund pågår slutbesiktning av etapp 2 där

på andra sätt – bland annat var teatern den första i Sverige att få

man bland annat byggt nya lokaler för marknadsavdelningen,

en fast ensemble.

installerat nytt ventilationssystem, en utanpåliggande hiss och
gett stora foajén en ny biljettkassa samt mycket mer.

Ombyggnad och uppfräschning i etapper
Våren 1976 flyttade man in i det nya teaterhuset på Gröningen,

Alternativa material

nära Konserthuset, teaterns nuvarande lokaler. Här bjuder

C&D Snickeri har på uppdrag av byggmästar´n i skåne leve-

”Storan” och ”Lillan” plats för sammanlagt 700 personer och är

rerat barbord, receptionsdisk, diskar, sittbänkar etc och upp-

idag Skånes mest besökta dramatiska teater. Under ledning av

draget har varit ett exempel på när C&D Snickeri arbetat med

Göran Stangertz har man på senare år vänt motvind till medvind

alternativa material till trä, tex glas, metall och Corian®.

och idag spelar man för fulla salonger och åtnjuter ett stort

Avslutande etapp 3 beräknas vara klar under 2007.

Ny typ av uppdragsgivare när Näringslivets Hus renoverar
I näringslivets hus på Storgatan i Stockholm samlas en rad

nomad corporate relocation – där det senare är ett exem-

organisationer som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Målet

pel på en ny typ av uppdragsgivare för snickeriet. Företaget

har varit att skapa samverkan och synergi samt en naturlig

projektleder och samordnar allt från lokalsökning, byggnation,

mötesplats för alla involverade parter.

inredning och tekniska anpassningar till själva flytten och alla de
små detaljerna som ska fungera. Detta kräver flexibla underleve-

En ny typ av uppdragsgivare

rantörer som kan vara med och skapa lösningar utanför ”mallen”.

Under senare år har fastigheten genomgått en rad uppfräsch-

– Samarbetet med C&D Snickeri har fungerat bra. Inte minst

ningar och ombyggnationer. Här har C&D Snickeri fått göra en

genom att C&D Snickeri haft både projektledare och montör på

insats och man har nyligen levererat barbord, möbler, bardiskar,

plats i Stockholm som kunnat lösa oväntade situationer på ett

receptionsdiskar, laptopstationer samt mycket mer. Uppdraget

snabbt och smidigt sätt, berättar Ulrika von Mentzer, projekt-

har kommit till C&D Snickeri genom två företag: hifab och

ledare på nomad corporate relocation.

C&D Snickeri AB. Box 604, 521 21 Falköping. Besök: Sidvallsg 4.
Tel 0515-77 65 70, Fax 0515-77 65 78. E-post info@cdsnickeri.se
www.cdsnickeri.se
auktoriserad corian®- och resopal®-producent
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