Affärsystem

Moduler

Integration

Målgrupp

Max antal användare

Tid för Installation, webbaserat

Prisbild

Molntjänst

24Sevenoffice
24Sevenoffice.se

Ekonomi, fakturering, arbetsflyt, bank via
Bankgirot, CRM, projekt, logistik,
tidrapportering, e-post, gruppkalender,
filområde.
Tidrapportering med Smartphone App. Valbara
moduler är reseräkning, koppling
lön+ekonomisystem.

Öppet API.

Små och medelstora företag med 5-200
användare. Säljbolag, konsultbolag,
redovisningsbyråer.

Obegränsat

Ingen installation, webbaserat

Priser från kr. 149 kr per månad. Se
webbplats.

Ja

Standard gränssnitt mot ekonomisystem,
lönesystem, CRM och e-fakturahantering.
Övriga kundanpassat med SOA-gränssnitt

Mobila företag.

Ingen begränsning.

Ingen installation, webbaserat

Från 79 kr/månad och användare

Ja

Copernicus
exicom.se/produkt/copernicu
s-pro/

Tidrapportering, reseräkning,
projektredovisning, fakturering, projekt- &
resursplanering, projektportfölj, BI

Standard gränssnitt mot ekonomisystem,
lönesystem, CRM och e-fakturahantering.
Övriga kundanpassat med SOA-gränssnitt

Projektorienterade tjänsteföretag, R&D,
banker, försäkringsbolag, myndigheter och
kommuner

Ingen begränsning

4-8 veckor ca 100 timmar. Beror på vilka
moduler som väljs.

Från ca 4000 kr/månad. Pris baseras på antal Erbjuds som molntjänst eller installation hos
användare och vilka moduler som väljs.
kund

Copernicus
exicom.se/produkt/copernicu
s-erp/

Copernicus Pro + redovisning, kundreskontra, Standard gränssnitt mot Lönesystem, CRM
leverantörsreskontra, anläggningsredovisning och e-fakturahantering. Övriga kundanpassat
med SOA-gränssnitt

Projektorienterade tjänsteföretag, t ex: it
företag, tekniska konsulter, revisionsbyråer,
konsultföretag.

Ingen begränsning

6-10 veckor ca 200 timmar. Beror på vilka
moduler som väljs.

Från ca 5000 kr/månad. Pris baseras på antal Erbjuds som molntjänst eller installation hos
användare och vilka moduler som väljs.
kund

Hansa
hansaworld.com/sweden/

Fakturering, redovisning, order, varulager,
offerter med mera

Ingen uppgift

Småföretag

Ingen uppgift

Ingen uppgift.

Gratis upp till ett visst antal inlägg per månad.
Därefter styrt på antal inlägg samt
funktionalitet

Ja

IFS (IFS Applications)
ifsworld.com

Ekonomi, HR, konstruktion, projekt,
tillverkning, logistik, försäljning, service
management, underhåll samt horisontella
lösningar för dokumenthantering,
beslutsstöd, kvalitetssäkring, m.m.

Windows, Unix eller Linux. Hostad eller i
privata och publika moln som Windows
Azure.Plattformsoberoende ramverk för
integration med befintliga system,
officeapplikationer eller kunders och
leverantörers system.

Stora och små/medelstora globala företag Obegränsat
med fokus på service och underhåll, projekt,
tillverkning eller logistik. Kundexempel:
SAAB, Stadium, Jotun, Anticimex, Hafslund,
Maersk, Systembolaget, SSAB, Eltel
Networks, Holmen.

612 månader

Priset beror på antal användare, storlek på
lösningen, eventuella anpassningar etc.

Ja. Hela IFS Applicationssviten kan köras på
Microsofts Windows Azure.

Info Struct infostruct.se

MRP med stöd för produktion och
prodututveckling, inköp, lager,
internredovisning , CRM och projektmodul,
moduler för Life Science enligt FDA-krav.
Prognoshantering och PDM. Koppling till
Boeings kvalitetssystem.

Integration via Web services och XML

Mindre och medelstora företag med logistik,
Styrs via kapacitet för SQL-server och
produktion eller egen produktutveckling. Höga Microsoft plattform.
krav på revisioner spårbarhet
dokumenthantering mm.

2 dagar för teknisk installation nytt bolag,
implementation tar normalt 3-6 månader

10 anv 6 000 kr månad

Ja

Jeeves jeeveserp.com/sv

Komplett affärssystem

Affärslogiken lagras i databasen plus
webservicestöd.

Medelstora tillväxtföretag inom handel,
tillverkande industri samt tjänsteintensiva
företag som vill ha ett system som lätt kan
anpassas för deras sätt att göra affärer,
framhäva unika konkurrensfördelar och skala
upp allt eftersom företagen växer. Ex på
kunder: Constructor, Hällde, Färskvaruhuset,
IVT, Tylö, DS Smith Packaging AB, Centro
Kakel AB

Systemet är normalt för 20-500 användare,
men används upp till 1000 användare.

3-9 månader beroende på projektets
komplexitet och storlek. För mindre kunder
används en metod, Fast Track.

Ingen uppgift

Ja

Magenta magenta.se

Fakturering, kundreskontra och lager.
Svefaktura, faktura som PDF via e-post, export Små och medelstora företag
Certifierad kassamodul och webborderkoppling till Excel, Bankgirots Bg-Max och PlusGirots
som tillägg.
TotalIn, Autogiro.

30

2 tim

från 5 400 kr

Nej

Magenta magenta.se

Bokföring enligt BAS-kontoplanen

Import och export på SIE-format. Rapporter på Små och medelstora företag
PDF-format. Export till Excel

1 per klient

2 tim

från 5 400 kr

Nej

Magenta magenta.se

Leverantörsreskontra med stöd för Plusgirots
Corporate File Payments och Bankgirots LBrutin

Rapporter på PDF-format. Export till Excel

30

2 tim

från 5 400 kr

Nej

Microsoft( Dynamics AX)
microsoft.se/dynamics

Finans, handel, logistik, produktion (process,
Breda möjligheter för integration
diskret, LEAN),service, projekt, offentlig sektor
och HR

Handel, distribuerande företag, tillverkande
Ingen begränsning.
bolag, tjänsteföretag, Offentlig sektor. / SAPA,
Trelleborg, BRIO, Gunnebo, Volvo, Granit,
Mekonomen, Clas Ohlsson, Naturkompaniet

Beroende på omfattning

Pris per namngiven användare eller per device Ja, via våra partners.
och beroende på roll

Microsoft (Dynamics NAV)
microsoft.se/dynamics

Finans, handel, logistik, lager, produktion,
service, projekt och CRM, HR

Tätt integrerat med O365 och Dynamics CRM
vilket i princip gör att systemen flyter ihop med
stora synergieffekter om man använder de
tillsammans. I övrigt breda möjligheter för
integration.

Finns ett stort antal branchlösningar. Särskilt 1700
för handel/logistik, produktion och
tjänsteföretag. / Polfärskt, TWILFIT, Make Up
Store, Design Online

Beroende på omfattning. Med NAV i molnet,
ingen installation alls.

Pris per användare. NAV i molnet pris per
anv/månad.

Ja, via våra partners.

Microsoft (CRM Onlie)
microsoft.se/dynamics

CRM Oline. Försäljning, marknadsföring,
kundservice, social, fältservice, portaler

Breda möjligheter för integration. Färdiga
kopplingar mot de flesta
affärssystem/ekonomisystem. Helt integrerat
med O365, Sharepoint och Exchange.

Alla branscher. Kunder från 1 användare upp
till fler tusen. Ex. Tradedoubler, IF Metall,
Husqvarna, SEB

Ingen begränsning.

Med CRM Onlineingen installationstid alls.

Pris per namngiven användare. CRM Online
per användare/månad. (510 sek)

Ja, köps direkt från Microsoft, antingen på
volymlicensavtal eller direkt på webben

Netsuite alterview.se

Omfattande standardsystem ERP, CRM och
ECOMMERCE. Plattform för att enkelt att
bygga nya funktioner och att integrera till
externa system.

Körklart ramverk för integration via Web
Services (SOAP och REST)

Körklara processer för många branscher som
används av mer än 25.000 företag och
koncerner. Medelstora till större företag och
koncerner är primära målgruppen.

Obegränsat. Vanligen 50 -1 000 användare.

Några veckor till några månader beroende på
omfattning.

Från 8 000 kr per månad för 10 användare.
Ja
Därefter ca 500 kr per månad och användare.

Oracle Cloud Applications
oracle.com/applications

En heltäckande och integrerad svit av
Byggt på öppen arkitektur och följer standarder Verksamheter som söker ett
affärsapplikationer i molnet: HCM, ERP/EPM, för integration.
abonnemangsbaserat affärssystem eller ha
Customer Experience (CRM), SCM
nischlösningar i molnet.

>100 000

Omedelbart.

Prenumerationsbaserad månadskostnad. Se
prislista för pris per användare.

Copernicus
exicom.se/produkt/copernicu
s-time/

Små och medelstora företag

Ja

Oracle Fusion Applications

Oracle Fusion Applications har lösningar för de Byggt på öppen arkitektur och följer standarder Alla typer av bolag och organisationer.
flesta affärsprocesser och bygger på 100
för integration.
procent öppna standarder. Inkluderar
Financials, Human Capital Management,
Procurement, Project Portfolio Management,
Supply Chain Management, Talent
Management, Lifecycle Management.

Oracle E-Business Suite

Oracle Peoplesoft
Applications

>100 000

Beroende av omfång och storlek.

Global prislista på Oracles hemsida.
Individuella priser bestäms vid offert.

Ja - Managed Cloud

Med över hundra branschtillämpningar täcker
Oracle E-business Suite de flesta av en
organisations affärsprocesser.

Byggt på öppen arkitektur och följer standarder De flesta branscher, spridda över hela världen. >100 000
för integration.

Beroende av omfång och storlek.

Global prislista på Oracles hemsida.
Individuella priser bestäms vid offert.

Ja - Managed Cloud

Financial Management
HCM
SCM
Enterprise Service Automation
Supplier Relationship Mgmt
PeopleTools - utv. Verktyg
Financial management
Project management
Asset lifecycle management
Order management
Manufacturing management
Mobile solutions
Reporting
Siebel sales application
Quote and order capture
Siebel enterprise marketing
Siebel contact center and service
Self-Service and e-billing
Siebel partner relationsship ,managememt
Siebel CRM technology

Byggt på öppen arkitektur och följer standarder De flesta branscher spridda över hela världen. >100 000
för integration.
I Sverige finns ett fokus på lösningar inom
HCM.

Beroende av omfång och storlek.

Global prislista på Oracles hemsida.
Individuella priser bestäms vid offert.

Ja - Managed Cloud

Byggt på öppen arkitektur och följer standarder Tillverkande industri.
för integration.

>50 000

Beroende av omfång och storlek.

Global prislista på Oracles hemsida.
Individuella priser bestäms vid offert.

Ja - Managed Cloud

Byggt på öppen arkitektur och följer standarder För kunder inom de flesta branscher.
för integration.

> 100 000

Beroende av omfång och storlek.

Global prislista på Oracles hemsida.
Individuella priser bestäms vid offert.

Ja - Managed Cloud

Pyramid Business Studio
unikum.se

Över 60 moduler för handel, tillverkande
företag, entreprenadföretag, butik,
tjänsteföretag

Standard integrationer mot bank, betal,
Små och medelstora företag
transport, EDI lösningar. Utöver detta kan våra
partners skapa egna integrationer.

Obegränsat

1-6 månader

Prissätts per modul och användare

Ja

Pyramid Business Express
unikum.se

Fakturering, kundreskontra,
Standard integrationer mot bank, betal,
Småföretag
leverantörsreskontra, giroutbetalning,
transport, EDI lösningar. Utöver detta kan våra
redovisning, CRM/Säljstöd samt
partners skapa egna integrationer.
order/lager/inköp eller projekt. Tilläggsmoduler
utöver.

4

Från 1 dag

Från 5 900 kr användare

Ja

SAP (HANA Cloud Platform)
hcp.sap.com/index.html

Plattformstjänst i molnet

SAP HCP är plattformen att a. integrera
Små till stora företag, partnerföretag och
installerade och molnsystem med varandra, b. utvecklare.
att anpassa befintliga installationer och c. att
utveckla kundindividuella appar med

Skalbar och har inget fast max antal.

2-3 veckor

Baserat på antal användare / månad; gratis
försöksversion

Ja

SAP (S/4 HANA och SAP
Business All-in-One)
sap.com/sweden

Sälj, service, marknadsföring, logistik,
ekonomi, personal, projekt, produktutveckling,
underhåll, produktion, inköp, kvalitetshantering
(QM), transporthantering; stort antal
branschlösningar

Lösningen möjliggör realtidskörning av
samtliga kärnprocesser och affärsområden,
och baserar på SAP HANA plattformen. S/4
HANA kompletteras och integreras med 25
branschlösningar. Tillhandahålls som
kundinstallerat eller molnsystem, antingen i
publikt eller privat moln.

Allt från stora globala företag till medelstora
och små kunder.

Skalbar och kan hantera allt ifrån ett fåtal till
10000 tals samtidiga användare

Från 8 veckor till 18 månader. Beror på storlek Baserat på antal användare och
på företag och hur omfattande process stöd
lösningsomfattning.
som implementeras.
Begär offert

Ja

SAP (Business by Design)
sap.com/sweden

Ekonomi, analys, marknadsföring, försäljning,
service, logistik, tillverkning ,inköp, personal,
projekthantering

Lösningen körs enbart som molntjänst och
tillhandahåller integration med andra SAPsystem samt andra affärssystem. I nyaste
versionen ingår minnesdatabas HANA

Små och medelstora företag från 100 till 500
användare

Skalbar och har inget fast max antal. I första
hand till företag med under 500 användare

Från 4 till 8 veckor

Ja

SAP (Business Analytics
Solutions) sap.com/sweden

BI, governance risk and compliance, enterprise
performance management, enterprise
information management, visual intelligence,
prediktiv analys

Lösningen har öppna gränssnitt och kan
integrera mot en SAP-applikation eller mot
något annat affärssystem; finns även som
SaaS-lösning. Finns för mobil användning.

Allt från stora globala företag till medelstora
och små kunder.

Fullt skalbar och kan hantera allt ifrån ett fåtal
till 10000 tals samtidiga användare

Från 4 veckor till 12 månader beroende på
Baserat på antal användare och
storlek på företag och omfattning av lösningen. lösningsomfattning.
Begär offert

SAP (Business One)
sap.com/sweden

Ekonomistyrning, lagerhållning och produktion,
kundrelationer, kundservice, inköp,
rapportering; 550 förprogrammerade och
integrerade tillsatslösningar av partners finns.

Lösningen har öppna gränssnitt och kan
Små och medelstora företag från 10 till 150
integrera mot en SAP Business Suite eller mot användare
något annat affärssystem. Baserad på
minnesdatabas SAP HANA. Finns också som
molnlösning (SAP Business One Cloud)

Skalbar och vänder sig till företag med bara ett Från 2 till 8 veckor.
fåtal användare upp till flera hundra
användare.

Baserat på antal användare.
Begär offert från SAP återförsäljare

SAP HANA (High-end
analytical appliance)
sap.com/sweden

Plattformslösningen använder sig av inmemory-teknologin; kan användas för både
transaktional och operationella datavolymer,
för att accelerera ett data warehouse eller som
del av en bestående applikation; samtliga
applikationer, också SAP:s nya kärnlösning,
bygger på SAP HANA.

Integrerar mot SAP-lösning eller annat
affärssystem. Utbyggd till fullskalig plattform
med utvecklingsverktyg, analysverktyg,
integrations- och visualiseringsverktyg och
Master Data Management; Öppen mot andra
databaser, ex Hadoop.

Kan hantera upp till 200 TB data i real-tid

Baserat på processad datavolym. Begär offert Ja

Oracle JDE EnterpriseOne

Oracle Siebel CRM

Allt från små till stora företag med stora och
både strukterad/ostrukturerad data som
behöver analyseras i realtid.

Från 2 veckor till 3 månader.

Prenumeration med en fast månadsavgift per
användare. Kontakta SAP för aktuell
prisuppgift

Ja

Ja

SAP (Enterprise Mobility)
sap.com/sweden

Mobila applikationer, tjänster, plattformar

Integrerar mot SAP-lösning eller annat
affärssystem. Mobil plattform incl.
Säkerhetsrutiner finns som molntjänst.

Allt från stora till små företag

Lösningarna och plattformarna är fullt
skalbara, från fåtal till flera tusen användare

Beroende på omfattning och antal användare.

Baserat på typ av applikation, plattform och
antal användare. Begär offert

Ja

SAP molnlösningar
sap/com/sweden

S/4 HANA finns i molnet som komplett lösning Kan integreras med andra affärssystem i
för kärnprocesser; enskilda molnlösningar
"hybrid" variant, mot alla SAP-lösningar, med
finns för ekonomi, personalförvaltning/andra molntjänster.
rekrytering/-utveckling
(SuccessFactors),kundhantering (SAP Cloud
for Customer), marketing (SAP Cloud for
Marketing), service (SAP Cloud for Service),
inköpshantering (Ariba), inköpsnätverk (Ariba
Network), inköp av expertis (Fieldglass),
samarbetsmjukvara (SAP Jam), och
genomgående resehantering (Concur);
Business Intelligence

Små till stora företag

Fullt skalbara, från fåtal till flera tiotusen
användare. Största molnlösningen (personal)
hanterar 2 miljoner personer

Inom ett par veckor

Prenumeration med en fast månadsavgift per
användare. Kontakta SAP för aktuell
prisuppgift

Ja

Viskan ETM (E-commerce
Transaction Management)
viskan.se

Internetbutik, abonnemang, CRM (med
remarketing), CMS, ehandel, reskontra,
inköp, fakturering/betalning, kundtjänst,
returer, plock & pack.

Färdiga APIer finns för
Ehandelsföretag.
kund/order/abonnemangsimport.
Exportmöjligheter finns obegränsat i och
med att man kan bygga upp exporter själv
via ett data mining verktyg. Färdiga
kopplingar till mängder av externa system
och tredjepartsleverantörer så som
Masterpass, DIBS, Klarna (och checkout),
Alektum, PostNord, CashTail (BI), Schenker,
Apsis, Itella, Cdon Marketplace, Nosto,
Resurs Bank, Bring, Paypal, CashIT(POS),
Consignor och Wywallet.

Obegränsat.

50200 timmar för uppstart inklusive
Startkostnad + kostnad per utleverans
parametersättning, men exklusive design av alternativt traditionell licensieringsmodell.
internetbutik.

Ja

Visma Public Business Suite
(HR/Lön) visma.com

HR, lön, rekrytering, resursplanering.Tid &
Bemanning, Talent management,
resehantering. Lönerevision, arbetsmiljö,
beslutsstöd, rapportverktyg. Earkiv.
Förmånshantering.

Alla på marknaden kända affärssystem.
Integrerad lösning för vår HRoch
ekonomilösning med ett enhetligt,
rollbaserat användargränssnitt, för att
möjliggöra att kunden kan skapa sin
anpassade affärslösning.

Obegränsat

Beroende på storlek på företag , valda
moduler och komplexitet i kundens krav

Beroende på storlek på företag och
komplexitet i kundens krav

Ja

Visma Public Business Suite
(Ekonomi) visma.com

Redovisning, kundreskontra,
leverantörreskontra, e fakturahantering,
inköp, workflow, budget och prognos,
fakturering, tid och projektredovisning,
rapporter, BI. Earkiv. Verksamhetsstyrning.

Alla kända system som används inom
Kommuner och Landsting
Sveriges kommuner och landsting.
Integrerad lösning för vår ekonomi och HR
lösning med ett enhetligt, rollbaserat
användargränssnitt, för att möjliggöra att
kunden kan skapa sin anpassade
affärslösning.

Obegränsat

Beroende på storlek på företag, valda
moduler och komplexitet i kundens krav

Beroende på storlek på företag och
komplexitet i kundens krav

Ja

Xledger xledger.se

Tid, projektredovisning, reseräkning, utlägg, Färdiga gränssnitt och funktioner
fakturering, kundreskontra, scaning,
för integration med valfria andra system
efaktura, leverantörrreskontra,
bankreskontra, huvudbok, budget,
koncernhantering, anläggningsredovisning,
inköp och lager

Ingen begränsning

Två till tre kalendermånader för införande
och drift

Från 10 000 kr per månad, avgift för
nyttjande

Ja

Stora och medelstora företag samt
kommuner, landsting och statliga verk.

Organisationer från 20 till 1 000 anställda.

