
- Appendix 3 - 
 

Intervju med “Mr A”, IT- ansvarig, “Industrial Company 1” 
Datum: 26/4 2002 

Typ av företag: Industriföretag 

Plats: Ronneby 

Antal anställda: 110 st. 

 

Vilka är huvudaktiviteten på företaget? 

- Försäljning, marknadsföring och tillverkning. 

 

Vilka datasystem/program använder ni för att samarbeta? 

- Vi använder Lotus Notes R5 version 08 

 

Vilka program i Lotus Notes R5 använder ni? 

- E-mail, kalender (bara för personligt bruk), replikering(uppdatering av databaser), 

adressbok och databaser(inköpta applikationer och egenhändigt inlagda), intranät 

(kallar ”Infonet”) som delvis är baserat på Notes- databaser. Dessa har vi skapat själva 

m h a Notes-programmering. 

 

När infördes Lotus? 

- Ca 10 år sen 

 

Finns det funktioner inom Lotus som ni inte använder er av? 

- Vi har standardversionen, och de funktioner som ingår och jag vet inte exakt vilka det 

är. 

 

 

Anser ni att ni saknar någon funktion i Lotus som ni skulle ha användning av? 

- Det skulle vara bra om Lotus var bättre integrerat med Windows Office- paket. Det 

skulle även vara bra med förbättrad funktionalitet i tabeller och ordbehandling inne i 

e-mail och databaserna, för det kan vara lite knöligt om man ska göra en Excel- tabell. 

När man skriver ett e- mail i Lotus så skulle jag vilja ha lite bättre hantering med 



ordbehandling och Excel. Det skulle vara bra att ha smarta kopplingar mellan 

Windows och Notes så man kan använda dem tillsammans. 

 

 

Vilka program använder ni mest i Lotus Notes? 

- E-mail och informationshantering i databasen 

 

Har ni möjlighet att arbete bortifrån företaget? 

- Ja, man kan då ta med sig den bärbara datorn och jobba var man vill och sedan 

uppdaterar Lotus Notes det som har ändrats i den bärbara och sparar över till servern 

(replikering). 

 
”Infonet”, som du nämnde tidigare, hur fungerar det? 
 

- Det fungerar som ett intranät inom företaget i Sverige, men de övriga ”Infonet” på 

andra kontor i världen uppdaterar sina databaser kontinuerligt. Varje lands databas 

finns som en kopia i alla länders servrar. 

 

Hur fungerar databasen i Lotus Notes? 

- Vi har kopior av hela koncernens databaser i en lokal server för varje land. När något 

land har ändrat i sin databas så skickar den ut signaler till de andra databaserna att 

något har ändrats, och då uppdaterar de andra databaserna sina kopior. Varje land har 

en server som de delar ut till de andra kontoren världen över. De andra länderna 

kommer åt dem. Databaserna länkar till varandra och de uppdateras lokalt efter 

inställda intervaller. De utdelade servrarna är informations- databaser som b l a 

innehåller lager- och fraktkostnader, artikelnummer osv. 

Om jag kopplar upp mig mot Internet med min bärbara dator nere i Tyskland ansluter 

jag mig till ”Industrial Company 1”- nätverket i Sverige och kommer där åt alla 

databaser, genom att logga in. 

 

Något som utmärker sig är ju den egna programmeringen man kan göra i Lotus att 

utveckla egna program och applikationer, använder ni er mycket utav det? 

- Ja, den använder vi ofta och vi har en egen anställd här som arbetar med att utveckla 

egna applikationer och program i Notes 



Vem beslutade att Lotus skulle köpas in och börja användas? 

- Det var jag för 12 år sedan och anledningen var att vi ville ha ett kvalitetssystem i 

företaget, för att dokumentationen skulle lagras elektroniskt, så vi skulle slippa skicka 

ut papperskopior hit och dit. Vi tyckte att Lotus- plattformen passade oss väldigt bra, 

och vi var nere i Danmark och tittade på ett företag som hade Lotus Notes, och de var 

väldigt nöjda.  

 

Trivs ni med Lotus Notes? 

- Den fyller en bra uppgift. Jag är inte intresserad av att byta, det är inte aktuellt än på 

ett tag. Det är ett sådant arbete att flytta över databaser och att bygga om i andra 

applikationer att det inte vore värt det. Dessutom kan kosta uppemot en halv miljon till 

två miljoner kronor. 

 

Använder hela företaget Lotus Notes (alla anställda)? 

- Det beror på att olika personer har olika intressen, och använder olika delar av den. 

Vissa av verkstadsfolket använder datorn, men det finns datorer uppställa som de kan 

använda. 

 

Används e- mailen mycket internt av verkstaden? 

- Arbetsledarna använder det i vissa fall att skicka ut information och uppgifter, den 

som är ansvarig för gruppen kollar e- mailen regelbundet och forwardar till de andra 

arbetsledarna om det är viktigt. 
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