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Är ni en del av en koncern? 

- Nej, eller ja, vi är en liten koncern. Vi är ett dotterbolag till ett annat bolag som är 

helägt av detta. Moderbolaget är i princip bara ett bolag som äger andra bolag det gör 

egentligen ingenting annat. Det är bara ägare men vi har inget samarbete med dem. 

Det kallas för ett ”holding bolag”. 

 

På vilket sätt arbetar ni inom företaget? 

- Projektform. 

 

Har ni möjlighet att arbeta hemifrån? 

- Ja, möjligheten finns, det är ingen som har gjort det ännu, för det är bra att vara på 

kontoret där man kan rådfråga kollegor osv. Men möjligheten finns så länge som 

tidsplanen följs 

 

Vad använder ni för samarbetsverktyg? 

- Fax, telefon och MS Exchange. I MS Exchange använder vi kalenderprogram, e- 

mailprogram och adressbok. Vi använder inte alla program i MS Exchange, utan vi 

använder mest e- mail, kalendern och delar av adressboken. Adressboken är användbar 

när någon lägger in en adress så sparas det på ett centralt ställe så att alla använder 

samma adressbok, men den är strukturerad i kataloger. 

 

Är bolaget bara belagt i Sverige? 

- Nej vi har två försäljare i Tyskland också. 

 

Använder ni några samarbetsverktyg för att kommunicera med dem i Tyskland? 



- E- mail och telefon, men största delen e- mail. 

 

Vem är det som beslutat att ni skall använda MS Exchange? 

- Det var jag. Från början fanns det två konkurrenter att välja mellan. Det var Lotus 

Notes och MS Exchange och det blev MS Exchange, det verkade passa vår 

verksamhet bättre. Pratade med människor som använde både och ms verkade vara 

med utvecklande. 

 

Vilken skillnad är det mellan Lotus Notes och MS Exchange? 

- Jag tycker de verkar lika stora och likvärdiga. Vi har valt att använda MS Exchange 

eftersom vi bara använder Microsofts programvaror såsom Office-paketet. Vi 

fortsätter i samma anda, man känner igen sig och det ser likadant ut. Valet av MS 

Exchange beror också på att folk skall lära sig att använda en produkt. Kan man ett 

program kan man lätt lära sig att komma in i nästa program om det ser likadant ut 

vilket det gör i Microsoft miljön. 

 

Anser ni att ni saknar någon funktion som ni skulle ha användning för i de 

samarbetsverktyg ni använder? 

- Vi använder även ett program som heter kontakt där vi har vårt kundregister i, det 

hade varit smidigt att få ihop det med MS Exchange. Den är kopplad till e- mail 

funktionen men vi skulle även vilja ha den kopplad till kalenderfunktionen men det 

har den tyvärr inte. 

 

Har alla tillgång till datorer så alla kan använda kalender och e- mail? 

- Ja, det fungerar så att vi har klienter på intranätet så alla kan logga in och få upp sin 

klient. Man kan alltså logga in på e- mailen var man än är. 

 

Använder ni alla program i MS Exchange? 

- Det är ett paket där det finns det många program, men vi har inte installerat allt på 

långa vägar, bara ett visst antal program. Men vi betalar dock för hela paketet. 

 

Har ni funderat på att använda något annat än ett stort gruppverktyg, som ett löst 

program som tex e- mail? 



- ja, men vi använder Outlook, MS Exchange används bara som server för e-mailen, det 

är själva motorn i paketet och sedan använder vi Outlook ute på klienterna. MS 

Exchange Server lagrar allt som en databas (e- mail, kalender, adressbok, sköter 

uppkoppling mot Internet osv). Outlook och servern samverkar.. 

 

Känns det inte onödigt att ha ett sådant stort system när ni inte använder alla 

funktioner osv? 

- Jo det kan kännas lite onödigt för vår lilla verksamhet att ha ett sådant stort system, 

men det finns inget annat alternativ just nu som har den kalenderfunktionen som finns 

i MS Exchange. Vi hade kunnat utveckla något eget, men efter ett tag kanske man 

byter operativsystem och då medför det en massa komplikationer med den egna 

utvecklade programvaran. Så vi har hellre valt att köpa färdiga program, så vi anpassar 

oss till dem istället (Microsoft), det går lättare och det funkar rätt så bra. 

 

Hur fungerar kalenderfunktionen? 

- Vi använder den hela tiden och vi kan gå in när någon ringer och söker någon 

medarbetare, och se när de är anträffbara, eller så kan man boka in möten åt den som 

ringer osv. Kalendern skickar ut påminnelse när mötet kommer bl a.  

 

Varför valde ni MS Exchange framför Lotus Notes? 

- Jag hade några goda bekanta som jobbade med MS Exchange, och det spelade roll för 

då kunde man hjälpa varandra lite grann. Det var fem års sedan vi införde systemet 

och vi känner oss fortfarande väldigt nöjda med det så vi fortsätter med det. 
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