
Det er selvfølgelig også utrolig fordelaktig for oss å 

ha alle våre transportører implementert i Softlogs 

system, samtidig som absolutt alle våre fraktfaktu-

raer går via det samme systemet. Det gir oss total-

kontroll på at vi alltid betaler riktig pris og får det 

produktet som passer best.  

Gjennom denne prosessen har de også bistått med 

å ha kontakt med hver enkelt transportør og 

guidet dem gjennom forskjellige verktøy og ruti-

ner, avslutter Hjälmarlycka. 

Byttet til Softlogs og fikk totalkontroll på fraktkostnadene 

Da Elektroskandia byttet til Softlogs fakturakontrollsystem fikk de ikke bare full kontroll på 
alle sine fakturaer, de fikk også et system tilpasset deres bruk og full oversikt. Slik at de til 

enhver tid vet at de betaler riktig pris på sin transport. Det blir også enkelt å analysere og følge 

trender. 

Lønnsomt med digitalisert løsning 

Softlogs jobber utelukkende med å forenkle hverda-

gen for transportkjøpere og transportører. Løs-

ningene er fullt digitaliserte, skybaserte og automa-

tiserte. Noe som gir brukeren en overlegen kontroll 

på godsrelaterte elementer. 

 Automatiseringen i kombinasjon med maskinlæring 

og avanserte algoritmer gir brukeren mulighet til å 

oppdage avvik og endre ulønnsomme prosesser. 

Helt automatsert kontroll og kontering 

Systemet de tidligere benyttet seg av fungerte 
langt fra optimalt. Samtidig var ikke leverandøren 
åpen for å utvikle systemet videre. Dette gjorde 
at Elektroskandia begynte å se seg om etter et 
system som passet dem bedre. Gjennom en tid-
ligere kollega i søsterselskapet i Norge fant de 
Softlogs.  

En følelse av å utvikle sammen 

Vi gikk fra å ha fakturaer spredd både digitalt og i 
papirutgave - med tidkrevende manuell håndte-
ring - til å ha samtlige fraktfakturaer fra trans-
portørene helt automatisert gjennom Softlogs.  

Det har gitt hundre prosent kontroll på alle frakt-
kostnader og gjør det mulig å følge opp trender, 
ta ut analyser av transportprosesser og dermed 
ligge i forkant av endringer. Og gjort det mulig å 
se nye muligheter i utfordrende geografiske om-
råder. 

David Hjälmarlycka, Transportsjef på  

Elektroskandia: 

Det vi opplever er at softlogs system skiller seg fra 

andre systemer er brukervennligheten og er enkelt 

i bruk.  

Det aller viktigste for oss er det nyttige og fine 

samarbeide vi opplever med Softlogs.  

Så vidt jeg vet er det ingen andre leverandører 

som er i nærheten av å kunne tilby noe lignende. 



Softlogs forsto straks våre behov. 

Teamet hos Softlogs forsto straks våre behov, har 

siden fulgt opp og vært enkle å kommunisere 

med.  

Samarbeidet har gitt oss uendelige muligheter. 

Den fine dialogen vi har hatt og den korte veien 

til beslutninger er faktorer vi ikke har sett hos 

andre systemleverandører.  

Det er det en tilgjengelighet og en åpenhet som 

gjør at det nesten føles som vi utvikler systemet 

sammen med Softlogs.  

Det gjør samarbeidet helt unikt, fortsetter Hjäl-

marlycka. 

Elektroskandia er Sveriges 

Elektroskandia er Sveriges ledende el-
teknikkgrossist. De markedsfører og selger el-
materiell og systemer innen kraft, automasjon, 
tele, data, sikkerhet, belysning, husholdningsar-
tikler og til industri.  

Blant kundene finner du alt fra små enkeltperson-
foretak til verdensomspennende konsern. 

Den servicen vi yter er essensiell i vår virksomhet. 
Derfor samarbeider vi med verdens fremste le-
verandører for å sikre at kundene våre får det 
gitte produktet til tiden som er avtalt.   

Fra vårt logistikksenter i Örebro håndteres 600 
tonn el-produkter hver dag, og våre medarbei-
dere er bindeleddet mellom 2.500 leverandører 
og 13.000 kunder.  

Selv har jeg har ansvaret for alt av frakt i Sverige, 
inkludert budsjettansvar og oppfølging av frakt-
kostnader.  

Da er Softlogs fakturakontrollsystem et veldig 
godt verktøy å bruke, både til oppfølging, analyse 
og kontering forteller David Hjälmarlycka, Trans-
portsjef i Elektroskandia. 


