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Sedan år 2006 har vi på Littlefish, som partner till SAP, hjälpt våra kunder att implementera 
och underhålla sina affärssystem. Med huvudkontor i Halmstad och med hjärtat bland de 
halländska vågorna strävar vi efter att varje kund ska få det system som passar just deras 
verksamhet bäst. Vi tror på en molnbaserad framtid där flexibilitet, kontroll och snabbhet är 
nyckelord för en hållbar tillväxtresa. En framtid där allt det där administrativa bara funkar, 
tack vare ett affärssystem som inte kompromissar med varken detaljer eller kvalitet.

Vi strävar alltid efter att vara lyhörda och öppna för förändring, för att kunna fortsätta att 
utvecklas och erbjuda våra kunder den bästa möjliga servicen. Därför håller vi alltid öronen 
öppna. Genom bruset hördes toner av digitalisering, AI, employer branding och HR.
Samtidigt som vi såg ett behov av utveckling hos vår egen verksamhet, insåg vi ganska snabbt 
att det behovet måste finnas hos många andra också. Ur dessa idéer föddes Planfish, en 
molnbaserad HR-lösning som med sitt rena gränssnitt och sina användarvänliga funktioner 
kommer fungera som en ytterligare byggsten till vår nuvarande verksamhet.

För att allt det där ska fungera behöver vi kunder. Det är tack vare våra kunder och deras 
målsättningar och visioner som vi kan fortsätta växa. Vi är stolta över våra kunder och deras 
verksamheter. Deras framgång är vår framgång. Tillsammans kan vi dela erfarenheter och 
kunskap för att tillsammans bygga ett tryggt, hållbart och flexibelt affärsklimat.

Vi är redo för framtiden. Är ni?



Norex jobbar med hållbar ståltillverkning som maximerar värdet av och minimerar 
avfall från överflödigt stål och skrot. När företaget startade sin serviceavdelning år 
2007 kunde de dåvarande systemen inte längre nå upp till de nuvarande behoven. 
Norex valde då att köra SAP Business One i molnet för att göra det möjligt för de 
anställda att ha tillgång till information överallt. Med värdefulla komponenter som 
förenklade, automatiserade och snabba arbetsflöden har SAP Business One hjälp 
Norex att driva tillväxten och lägger grunden för att kunna öka verksamhetens 
räckvidd med en webbaserad säljlösning.

Norex strävar efter hållbar tillväxt med SAP One Cloud

Norex International AB
Göteborg 
www.norex.com

Industri
Produktion och handel av stål

Produkter och Tjänster
Hållbart stål

Anställda
80

Möjligheter och Utmaningar

• Dåvarande system kunde 
inte hålla samma takt som 
verksamheten och var 
kostsamma att underhålla.

• Implementeringen av en 
serviceavdelning krävde nya 
lösningar.

Varför SAP och Partner

• SAP Business One är en flexibel 
och skalbar lösning.

• Molnlösningen gör det enklare 
för medarbetarna att hålla sig 
uppdaterade, var de än befinner 
sig.

• Littlefish rekommenderades 
starkt och levererade en 
fantastisk implementering och 
efterföljande support.

Resultat

• Förenklade processer.

• Massuppdateringar genomförs 
enkelt.

• Effektiva och snabba 
arbetsflöden.

• Molntjänsten gör lösningen 
säker för framtiden.

Vi väljer SAP Business One för att Norex vill 
ligga i framkant.”
Andreas Hansson, Material and Quality Technician, Norex International AB.

“

http://www.norex.com
http://www.alpharmasa.com


Med leverantörer i Asien bedriver Dragon Port importverksamhet med asiatiska 
livsmedel. Produkterna säljs sedan vidare till asiatiska restauranger i Sverige. Med 
egna chaufförer och lastbilar kan Dragon Port leverera till sina kunder varje vecka. I 
takt med att datamängden ökar så ökar även komplexiteten i verksamheten, något 
som det gamla affärssystemet inte kunde hantera. Med SAP Business One ser 
Dragon Port inga begränsningar för fortsatt framtida tillväxt.

Dragon Port ser inga begränsningar för fortsatt tillväxt 
med SAP Business One

Dragon Port Foods AB
Mölnlycke
www.dragonport.se

Industri
Restauranggrossist

Produkter och Tjänster
Asiatiska livsmedel

Anställda
80

Möjligheter och Utmaningar

• Det gamla systemet kunde inte 
hantera den stora datamängden.

• Fanns behov av ytterligare 
anpassningar för att kunna möta 
kundernas behov.

• Snabb tillväxt skapade behov av 
ett nytt system.

Varför SAP och Partner

• Med SAP går det att i stor 
utsträckning anpassa efter 
verksamhetens egna behov.

• Lättanvänt och kostnadseffektivt.

• Littlefish förstod vilka behov 
verksamheten hade och håller 
en bra dialog.

• Ville ha en lokal partner för att 
förenkla kommunikationen.

Resultat

• Högre säkerhet, då systemet är 
igång när det behövs.

• Verksamheten och 
personalstyrkan växer, vilket 
systemet klarar av.

• SAP klarar av att hantera 
datamängden utan 
prestandaproblem.

Vi tror på SAP Business One och tror att 
systemet kommer hjälpa oss att växa.”
Hung Huynh, CFO. Dragon Port Foods AB.

“

http://www.alpharmasa.com


Handelshuset IBI International grundades för 25 år sedan och arbetar med att 
hjälpa sina kunder med deras behov av inköp; från att hitta produkten till själva 
leveransen. Koncernen består dessutom av det nystartade bolaget IBI Wood, samt 
ett systerbolag i Brasilien. Med kunder runt om i hela världen är verksamheten 
dynamisk och kantas av hög marknadsrisk. Med SAP Business One kan IBI 
International öka kontrollen och minska på de riskkostnader som verksamheten 
medför, men också arbeta för tillväxt av det nystartade bolaget IBI Wood.

IBI International tror på tillväxt och minskade 
riskkostnader med SAP Business One

IBI International Group AB
Göteborg 
www.ibi.se

Industri
Internationellt handelshus

Produkter och Tjänster
Byggmaterial
Partihandel med trävaror

Anställda
23

Möjligheter och Utmaningar

• Ekonomisystem och 
affärssystem hängde inte ihop.

• Affärssystemet gick ej att 
uppgradera och saknade viktiga 
kontrollfunktioner.

• Behov av förbättrade 
rapporterings- och 
analysmöjligheter.

Varför SAP och Partner

• Möjligheten att ha alla tre 
bolagen i samma system.

• Behov av anpassningar till 
orderflödet kunde stöttas av SAP 
Business One.

• Littlefish som partner har varit 
lyhörda.

• Hög trovärdighet och bra 
servicetänk.

Resultat

• Ett tydligare flöde där fel är 
lättare att upptäcka.

• Mer korrekt information från 
början.

• Bättre rapporteringsmöjligheter 
och integrering till ekonomi.

• Förhoppningar om ytterligare 
tillväxt och minskade 
riskkostnader.

Vi har en tydligare process med bättre 
uppföljning och riskkontroll med  
SAP Business One.”
Kai Schou, CEO, IBI International AB.

“

http://www.ibi.se
http://www.alpharmasa.com


Phoniro är e-sjukvårdsföretaget som utvecklar högteknologiska lösningar genom en 
IT-plattform för hemmabaserad sjukvård. Detta ger vårdgivare mer utrymme att ge 
tid till sina äldre patienter. Verksamheten hade vuxit ur sitt finansiella system och 
valde därför SAP Business One Cloud med SAP HANA för att kunna ha mer kontroll 
över logistik och support för offentlig upphandling. Med SAP Business One kan 
Phoniro bli mer kundorienterade, minska leveranstider, snabba på finansiella beslut 
och hantera prestationer genom mobila dashboards.

Phoniro driver på digitalisering av sjukvård med 
SAP Business One

Phoniro Systems AB
Halmstad
www.phoniro.se

Industri
Sjukvård och biovetenskap

Produkter och Tjänster
E-Hälsa
Platform för digital äldrevård

Anställda
80

Möjligheter och Utmaningar

• Utdaterade system med 
finansiellt fokus.

• Brist i funktionalitet när det 
gäller logistik och anskaffning 
för att hantera återkommande 
orderstock.

• Behov av datadrivet system för 
att bli mer kundorienterad.

• Ambitioner för vidare 
internationell expansion.

 
 
 
 

Varför SAP och Partner

• Phoniro är en molnbaserad 
verksamhet, och behövde därför 
ett molnbaserat affärssystem.

• SAP Business One ger alltid de 
senaste uppdateringarna.

• Littlefish är en lokal partner med 
lokal kännedom.

• En specifik kontraktmodul har 
utvecklats som stöd för offentlig 
upphandling.

 
 
 
 

Resultat

• Kontroll och översikt över logistik 
och minskade leveranstider.

• Modulen för offentlig 
upphandling gör det möjligt att 
hantera affärer på ett tidsenligt 
sätt.

• Bättre tillgång till tillförlitlig 
information gör det möjligt 
för företaget att vara mer 
kundorienterade.

• Mobila dashboards gör det 
enklare för ledningen att hålla 
koll på företagets KPI:er.

SAP Business One Cloud ligger i framkant 
när det handlar om att göra affärer.”
Pontus Björnsson, CEO, Phoniro Systems AB.

“

http://www.phoniro.se 
http://www.alpharmasa.com


Sansera är specialiserade på tillverkning och precisionsbearbetning i metall. Idag 
sker försäljningen uteslutande till fordonsindustrin där företaget fungerar som 
underleverantör. Sansera har haft SAP som affärssystem under fem år och är nu 
på väg att göra en förflyttning till molnet. Förhoppningen är att den nya lösningen 
ska skapa flexibilitet och ge möjlighet att skräddarsy data, men också att det ska 
spara tid i order- och försäljningshanteringen och möjliggöra underlag för snabbare 
beslutsfattande.

Sansera sparar tid och ökar flexibiliteten med 
SAP Business One Cloud

Sansera Sweden
Sverige

Industri
Underleverantör inom 
fordonsindustrin

Produkter och Tjänster
Tillverkning och precisionsbear-
betning av metall

Anställda
60Möjligheter och Utmaningar

• Moduler utanför SAP som inte 
var integrerade, vilket orsakade 
många fel i flödet.

• Rapporter tog lång tid att 
generera.

• Miljön var gammal och det fanns 
behov av en mer modern och 
robust lösning.

Varför SAP och Partner

• Lösningen är logiskt uppbyggd 
och enkel att lära sig.

• Med en allt mer molnbaserad 
verksamhet var nästa steg att 
SAP skulle drifta hela servern.

• Littlefish har givit bra support 
sedan starten med den gamla 
miljön.

• De har varit lyhörda och en bra 
dialog har förts hela vägen fram 
till slutprodukten.

Resultat

• Förhoppning att nya lösningen 
ska frigöra tid för försäljning och 
orderhantering.

• Bättre beslutsunderlag vid inköp, 
samt bättre och mer tillförlitlig 
orderdata.

• Rapportera genom 
skräddarsydda rapporter och 
dashboards.

• Större flexibilitet för personalen 
genom större åtkomst till 
information.

SAP Business One Cloud har moduler för allt 
man behöver, allt från logistik och produktion 
till ekonomi. Det är ett heltäckande system.”
Henrik Höfde, Chief Financial Offier, Sansera Sweden.

“



BESÖKSADRESSER

Gamletullsgatan 12, 302 27 Halmstad

Mässans gata 10, 412 51 Göteborg

0771-54 55 56

kontakt@littlefish.se

mailto:kontakt@littlefish.se



