
Högre 
prestation och 
mer effektivitet. 
Nyfiken på hur 
vi kan hjälpa till?
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Vi levererar beslutsstöd för bättre verksamhetsstyrning. Med det menar 
vi en produkt för planering, uppföljning och analys av verksamheter som 
vill öka sin prestation och effektivitet. Antingen genom valda delar av 
produkten eller som en helhetslösning för verksamhetsstyrning.

Med hjälp av Hypergene effektiviserar du budget- och prognosproces-
serna, följer upp verksamheten genom avancerade analys- och rappor-
teringsmöjligheter samt arbetar med målstyrning på ett sätt som bryter 
ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organi-
sationen. Lösningen utgår från en kraftfull plattform som tillåter auto-
matiska flöden, integrationer och rollbaserade portaler – samt utgör ett 
sammanhållande kitt för presentation och distribution av information 
från produktens alla delar.

Vi är ett techbolag i tillväxt med en produkt som märks. Hypergene har 
utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveri-
ges mest innovativa techbolag av Computer Sweden. Bland kunderna 
finns ATG, Viking Line, Kungsleden, SSAB och TV4. Dessutom arbetar vi 
med en rad myndigheter, Sveriges alla länsstyrelser och cirka 70 av 
landets kommuner. 

Vår strävan är effektivare verksamhetsstyrning och att göra märkbar 
skillnad för våra kunder. I den här skriften kan du läsa mer om hur vi 
tänker och arbetar.
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Tio övertygelser om vad som 
krävs av oss och vår produkt 

för att din verksamhet 
ska bli starkare.

Läs mer på Hypergene.se!



#1 Resultatinriktat
Leder till att beslut kan  

realiseras, följas upp och ge 
konkreta resultat.

#4 Engagerat 
Levereras utifrån ett  

professionellt, engagerat och 
långsiktigt perspektiv.

#8 Inspirerande
Tillhandahålls av en leverantör 

som utmanar, inspirerar och ger 
förslag på nya sätt att arbeta.

#2 Insiktsfullt
Möjliggör bättre beslut  

genom ökad insikt och förståelse 
för den egna verksamheten.

#5 Samverkande
Leder till ökat samarbete  
i organisationen och en  

gemensam bild av målen.

#9 Effektivt
Gör att tid och resurser  
kan användas där de gör  

mest nytta.

#3 Enkelt
Är enkelt att förstå, använda  

och implementera.

#6 Kundorienterat
Utgår från kundens förut- 

sättningar, behov och utmaningar 
för att få rätt effekt.

#7 Framtidssäkrat
Säkrar att tillväxt och  

utveckling kan ske i kundens  
egen takt. 

#10 Vägledande
Bidrar till att rätt person  

får rätt förutsättningar för att 
fatta träffsäkra beslut.
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MÅLSTYRNING

 Styrmodeller och  
 övergripande planer 
 Mål, nyckeltal  

 och aktiviteter
 Riskhantering och 

   kvalitetsarbete
 Transparens och  

 engagemang

 Effektivt processtöd 
 Integration med källsystem  
 Flexibla modeller, hög kvalitet 
 Enkelt och användarvänligt 

 

BUDGET & PROGNOS
 Snabbhet, enkelhet 

 och relevans 
 Kraftfull analys och 

   användarvänliga rapporter 
 Rollbaserad information 
 Samarbete och kommentarshantering 

UPPFÖLJNING 
& ANALYS

 Verksamhetsrapportering
 Rollbaserade portaler
 Flödesmotor/workflow
 Instruktioner, 

   kommentarer 
   och påminnelser
 Integrations-

   motor
 Administration

HYPERGENE KÄRNA

ANVÄNDARE:  
Ledning, chefer, ekonomer, controllers, 
HR och alla andra medarbetare

Kraftfulla delar, en stark och komplett helhet.
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Ett sammanhållet beslutsstöd 
för verksamhetsstyrning.

Att styra en verksamhet i praktiken handlar om att 
sätta mål, planera, genomföra, följa upp och att stän-
digt utvärdera och förbättra det du nyligen gjort. För 
att hjälpa dig i ditt arbete, har vi utvecklat ett system-
stöd som möjliggör bättre verksamhetsstyrning. 
 
Med hjälp av Hypergene effektiviserar du budget- och 
prognosprocesserna, följer upp verksamheten genom 
avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter 
samt arbetar med målstyrning på ett sätt som bryter 
ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktivi-
teter i hela organisationen. Lösningen utgår från en 
kraftfull och skalbar plattform som tillåter automatiska 
flöden, integrationer och rollbaserade portaler. 

Dessutom möjliggörs presentation och distribution av 
information från produktens alla delar. Exempelvis är 

det mycket lätt att producera periodiska rapporter 
där nyckeltal och data automatiskt uppdateras och där 
arbetsflödet är integrerat på ett sätt som gör det 
enkelt att involvera organisationen.

Genom oss blir ditt uppdrag enklare; från att planera 
och styra utifrån vision, mål och nyckeltal till att 
realisera besluten genom att involvera och leda hela 
organisationen. På så vis frigörs tid för fokus, analys 
och utveckling samtidigt som strategier och mål om-
sätts till konkreta resultat. 

Den effektivare verksamhetsstyrningen bidrar till 
kraft i organisationen och ytterst till en ökad konkur-
renskraft. Produkten levereras som en helhet eller 
som valda delar – helt utifrån dina behov och med 
hjälp av våra medarbetares verksamhetskompetens. 

MÅLSTYRNING
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Målstyrning.

STYRNING SOM GER EFFEKT
Forskning visar att 90 procent av alla organisationer 
misslyckas med att genomföra sin strategi. Ofta beror 
det på att medarbetarna varken förstår eller har 
tillgång till strategin eller de övergripande målen. 
Dessutom saknas verktyg som tydliggör kopplingen 
mellan strategier, planer och aktiviteter – något som 
Hypergene förändrar i grunden. 

Hypergenes lösning erbjuder hög flexibilitet och kan 
anpassas till de styrmodeller som används i just din 
organisation. Utifrån den struktur som väljs länkas 
strategiska initiativ samman med målområden och 
aktiviteter. Övergripande planer och uppgifter delas 
ut till resten av organisationen som tar ställning till 
och definierar de aktiviteter som bidrar till helheten. 
Till mål och roller kopplas nyckeltal för kontinuerlig 
mätning men även aktiviteter för att säkerställa att 

målen nås. Dina medarbetare kan i samma verktyg 
återrapportera, kommentera och ändra status i pro-
cesser där de deltar.

För chefer och ledning underlättas styrning och över-
sikt avsevärt. Genom dashboards blir verksamhetens 
utveckling tydlig både på övergripande nivå och för 
delar av organisationen. Samma sak gäller för enskil-
da medarbetare som nu kan se och förstå sin roll i 
verksamheten.

MÖJLIGHET TILL KOMPLETTERING 
OCH ANPASSNING
Det finns många möjligheter till vidareutveckling i 
verktyget. Vissa organisationer ser gärna att de 
övergripande planerna kompletteras med exempelvis 
ekonomiska ramar, personalnyckeltal och omvärlds-
analys. Ytterligare behov kan handla om kvalitets-

Styrning av verksamheten där strategiska mål binds samman med 
operativa planer och konkreta resultat. I ett intuitivt gränssnitt 

definieras verksamhets- och affärsplaner, mål och nyckeltal. 
Åtaganden och aktiviteter kommuniceras och följs upp på ett sätt 
som skapar transparens, engagemang och ansvarstagande i hela 
organisationen. Möjligheterna är många även inom områden som 

kvalitetsarbete, riskhantering och internkontroll.
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Idag kan cheferna själva få kontroll 
och varje dag få överblick över sin 
verksamhet. Vi har fått väldigt mycket 
positiv respons från alla verksamhets-
chefer som nu får tillgång till den 
information som behövs för att fatta 
beslut, både långsiktigt och i vardagen 
när avvikelser behöver åtgärdas.

Carolina Esping,  
Kvalitetsstrateg, Lidköpings kommun

styrning eller att addera internkontroll samt risk-
hantering och riskanalys för verksamhetskritiska 
processer. Genom Hypergenes flexibla plattform kan 
anpassningar och tillägg åstadkommas med relativt 
små insatser. Modulen för målstyrning kopplas dess-
utom enkelt samman med våra moduler för budget  
och prognos samt uppföljning och analys. Det ger en 
kraft full helhet för verksamhetsstyrning och möjliggör 
ett kontinuerligt och sammanhållet kvalitets- och 
förbättringsarbete för hela organisationen.
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Budget och prognos.

STÖD FÖR EFFEKTIVARE BUDGET- 
OCH PROGNOSPROCESSER
Många controllers och ekonomichefer upplever att 
budget- och prognosprocesserna tar för mycket tid  
som istället skulle kunna användas för ett mer fram åt-
riktat arbete. Hypergene erbjuder en lösning som på 
några månader förändrar, kvalitetssäkrar och effekti-
viserar arbetssättet, vilket frigör tid för analys och 
framåt blick. 

Med Hypergene får du stöd för effektiva budget- och 
prognosprocesser. Du kan enkelt dela ut uppgifter i 
organisationen och följa utvecklingen när en budget  
tas fram på olika nivåer eller enheter. Till grund för 
lösningen ligger processtödet; en flödesmotor som 
strukturerar och övervakar uppgifter som ska utföras 
och var dessa befinner sig i processen. Flödesmotorn 
möjliggör också en effektiv hantering av många använ-

dare. Genom Hypergenes integration med källsystem 
som exempelvis ekonomi-, personal-, och verksamhets-
system får användaren dessutom tillgång till viktiga 
ingångs- och referensvärden i arbetet. All data lagras, 
konsolideras och följs upp i realtid vilket innebär att 
hela organisationen arbetar utifrån en gemensam och 
kvalitetssäkrad bild av verkligheten. 

BEGRIPLIGA BELOPP I BUDGETEN
Användarna i Hypergene kan arbeta drivarbaserat, det 
vill säga budgetering som utgår från exempelvis volym 
och pris istället för penningbelopp och konton. Det kan 
handla om antal varor, antal anställda och antal kunder 
– drivare som ligger nära användarens vardag. Därmed 
kan belopp i budgeten enkelt förklaras och automatiskt 
revideras när drivarna förändras. Det är även enkelt 
att arbeta med periodiserings- och fördelningsnycklar 
och automatiskt koppla budgetvärden till prognoser. 

Effektivt budget- och prognosarbete genom bättre kontroll över 
planeringsprocessen, budget som utgår från verksamhetens 
krav och förutsättningar samt integrationer med ekonomi-, 

personal- och verksamhetssystem för ökad precision. Hypergene 
ger stora effektivitetsvinster, oavsett om metoden som används 
är drivarbaserad, kontobaserad, rullande 12-månaders prognos, 

bottom-up eller top-down.
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Anders Nilsson, 
Chefscontroller, Sveaskog

EFFEKTIVITET GENOM ENKELHET
Att arbeta med budget och prognos i Hypergene ska 
vara enkelt. Detta uppnås inte bara genom det effektiva 
processtödet och de omfattande integrationsmöjlighe-
terna, utan framförallt genom att användarvänlighet 
och enkelhet präglar hela lösningen. Spårbarhet kring 
avvikelser, funktioner för samarbete samt rollbaserad 
rapportering och uppföljning är bara några exempel på 
hur systemet förenklar vardagen. Modulen för budget 
och prognos kopplas dessutom enkelt samman med 
Hypergenes moduler för målstyrning samt uppföljning 
och analys. Det ger en kraftfull helhet för verksamhets-
styrning och möjliggör ett kontinuerligt och samman-
hållet kvalitets- och förbättringsarbete för hela organi-
sationen. 

För oss har Hypergene blivit ett verk-
tyg för såväl löpande uppföljning som 
långsiktig planering. Cheferna får koll 
på läget och mer förståelse för våra 
utfall genom att enkelt borra sig ner i 
informationen utan att behöva några 
sidosystem. Våra controllers har dess-
utom fått mer tid för framåtblickande 
och affärsstödjande arbete eftersom 
arbetet har blivit effektivare. 
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Uppföljning och analys.

INFORMATION FÖR RÄTT BESLUT
Enligt Gartner ökar den digitalt lagrade informationen 
med cirka 60 procent per år. Det innebär att många 
företag fördubblar sin datamängd på två år. Utmaningen 
är att strukturera och tillgängliggöra informationen  
på ett sätt som underlättar beslut; rätt information till 
rätt person vid rätt tillfälle. För att lyckas är både 
analys- och rapportmöjligheterna avgörande.

Genom Hypergenes lösning får användarna tillgång till 
analysverktyg som inkluderar drill down, drill through 
och drill to detail samt avancerade funktioner för 
texthantering och samarbete. Informationen kan delas 
ut i organisationen där den berikas och utvecklas av 
medarbetare – givetvis utifrån tilldelade roller och 
behörigheter. Möjligheten att involvera organisationen 
gör verktyget till ett verksamhetskritiskt informations-
nav som ständigt förädlas. Dessutom ökar förståelsen 

för grafer och diagram när medarbetare kan komp-
lettera med kommentarer, egna reflektioner och för-
klarande texter. 

DYNAMISKA RAPPORTER
Hypergenes plattform integreras enkelt med olika 
datakällor. Därmed kan dina användare få fram och 
kombinera nyckeltal från källor både inom och utanför 
organisationens systemflora. Hypergenes verktyg 
erbjuder dynamiska rapporter som kan anpassas med 
olika grader av struktur och frihet för vidare analys.  
I praktiken innebär det möjligheten att såväl distri-
buera färdigpaketerade rapporter som rapporter med 
avancerade analysfunktioner för den som söker mer 
förståelse. Rapporterna kan även sammanställa infor-
mation från olika system och från alla delar av din 
verksamhet. Läs mer om möjligheterna under av snittet 
om Hypergenes kärna och grundplattform.

Snabb tillgång till rollbaserad information likaväl som fördjupad 
 analys. Applikationen ger tillgång till flexibla och kraftfulla verktyg 
för uppföljning av verksamheten. Sammanställd och visualiserad i 

snygga portaler eller färdig för ad hoc-analys för expertanvändare 
– helt beroende på behov och förkunskaper.
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Pernilla Frödén,
Verksamhetsutvecklingschef, Stena Fastigheter 

Uppföljning och analys.

KRAFTFULL ANALYS, ENKELT 
ANVÄNDANDE 
Att arbeta med analys och uppföljning i Hypergene är 
enkelt – både för ovana användare och de mest avan-
cerade. Användarvänlighet och effektiv visualisering 
står i fokus i hela lösningen och stöds av en kraftfull 
teknisk plattform som tillåter snabb analys av stora 
datamängder. Modulen för analys och uppföljning 
kopplas dessutom enkelt samman med våra moduler 
för målstyrning samt budget och prognos. Det ger en 
kraftfull helhet för verksamhetsstyrning och möjliggör 
ett kontinuerligt och sammanhållet kvalitets- och 
förbättringsarbete för hela organisationen.

Vi har skapat rapporter för olika 
för valtare ner på fakturanivå. Nu får vi 
med oss hela förvaltningsorganisatio-
nen, berättar Pernilla. Vi kan dessutom 
skapa grupper för ledning, fastighets-
chefer, områdeschefer eller fastighets-
skötare så att de ser den information 
som är relevant för dem.



14

Kärna och grundplattform.

DATAMODELL, BERÄKNINGSMOTOR 
OCH INTEGRATION 
Centralt i kärnan är den mycket effektiva modellen för 
datalagring, liksom funktioner för att enkelt integrera 
med olika datakällor och verksamhetssystem. Där 
hittar man även den logik- och beräkningsmotor som 
gör Hypergene till en mycket flexibel och förvaltnings-
bar produkt.

ARBETSFLÖDESMOTOR OCH 
ROLLBASERADE PORTALER 
Även arbetsflödesmotorn hör till grundplattformen. 
Den gör att processer och uppgifter kan planeras, 
administreras, genomföras och övervakas. Typiska 
områden där arbetsflödesmotorn har en central roll  
är t.ex. budgetprocesser, periodiska rapporter samt 
arbetet med affärsplanering och målstyrning. En viktig 
del är dessutom de rollbaserade portalerna som 

möjlig gör att rätt information presenteras för rätt 
person för att underlätta rätt analys och beslut.

VERKSAMHETSRAPPORTERING 
En central del i grundplattformen är det vi kallar Verk-
samhetsrapportering. Funktionen bidrar på ett avgö-
rande sätt till att effektivisera och kvalitetssäkra olika 
former av intern och extern rapportering – processer 
som historiskt tagit mycket kraft från verksamheten. 

De flesta organisationer producerar regelbundet rap-
porter där data från olika källor ska samordnas med 
analyser gjorda av nyckelpersoner runt om i organisa-
tionen. Det kan vara månadsrapporter, delårsrappor-
ter, årsredovisningar och kvalitetsrapporter. Att ta 
fram dessa rapporter förutsätter ofta att man klipper 
ut tabeller och diagram från olika system och klistrar in 
dem i dokument där man sedan får formatera om data 

Hypergenes funktioner använder sig av en gemensam och kraftfull 
grundplattform som är själva kärnan i produkten. Med den i ryggen 

kan kundernas planering, uppföljning och analys förenklas och 
effektiviseras. Grundplattformen är en sammanhållande, teknisk 
innovation som inte bara utgör grunden för de olika modulerna 

utan även fungerar som ett sammanhållande kitt för presentation 
och distribution av information från produktens alla delar.
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Kärna och grundplattform.

för att få ett enhetligt och korrekt utseende. Därefter 
mejlas dokumenten ofta fram och tillbaka i organisa-
tionen i flera olika versioner. Sättet att ta fram dessa 
rapporter är tidsödande och skapar lätt fel. 

Med funktionerna för verksamhetsrapportering för-
enklas arbetet väsentligt så att mer tid kan läggas på 
analys och mindre på att sammanställa och kvalitets-
säkra siffror. Verksamhetsrapportering är ett ramverk 
för våra kunder att själva skapa regelbundet återkom- 
mande rapporter som följer samma struktur från gång 
till gång. Innehållet kan vara såväl specialskrivna 
texter och bilder som tabeller, nyckeltal och data som 
automatiskt hämtas från olika delar av Hypergene. 
Genom en rad funktioner, mallar och lösningar effekti-
viseras arbetet avsevärt samtidigt som slutresultatet 
blir både rollanpassat, kvalitetssäkrat och visuellt i 
linje med kundens grafiska profil.
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Leverans och kompetens.

FÅR NYA ARBETSSÄTT ATT FUNGERA 
Våra konsulter har bred erfarenhet och stor vana  
såväl av att implementera planeringsprocesser och 
styr modeller som att omvandla data till relevant och 
kvalitetssäkrad information, presenterad på ett sätt 
som gör den lättillgänglig och begriplig för slutan-
vändaren. I leveransorganisationen finns även lång 
erfarenhet av förändringsprocesser som att säker-
ställa utrullning och förankring av nya arbetssätt och 
systemlösningar. 

Vi jobbar tillsammans med våra kunder hela vägen från 
kravfångst och behovsformulering till färdig lösning 
och faktisk kundnytta. Hypergenes leveransorganisa-
tion har sammantaget en mycket lång och samlad 
erfarenhet av beslutsstöd och verksamhetsstyrning. 
En djup kunskap kring Hypergenes mjukvara kombine-
ras med erfarenhet av andra programvaror för be-

slutsstöd och verksamhetsstyrning. Bland konsulterna 
finns dessutom ett flertal medarbetare med lång erfa-
renhet från kundsidan som exempelvis verksamhetschef 
eller controller; både inom privat och offentlig sektor. 
I princip samtliga konsulter är civilingenjörer, civileko-
nomer, systemvetare eller dataingenjörer.

RÄTT MIX AV KOMPETENSER
På Hypergene jobbar vi i team för att säkerställa kvali-
tet och rätt mix av kompetenser för varje projekt och 
för effektiv kundutveckling.

Hos oss finns följande profiler:

 Verksamhetskonsulter: Hjälper dig att utveckla 
 verk samhetsstyrningen. Agerar stöd vid utveckling  
av styr- och budgetmodeller, framtagning av mål/ 
nyckeltal, hjälper dig med förändringsarbete och säker-

Vi kan verksamhetsstyrning. Våra kunskaper tillsammans 
med marknadens mest lösning för verksamhetsstyrning gör 
att vi på allvar kan förbättra kundernas styrprocesser och 

stärka deras konkurrenskraft. Lika viktigt som valet av 
 verktyg, är graden av verksamhetsförståelse i samband med 

utformning och implementering av lösning.
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Leverans och kompetens.

ställer utrullning av lösningar. Projektledare: Leder 
arbetet i projekten och säkerställer att projekten 
håller tid- och kostnadsramar. Projektledaren agerar 
alltid nära dig.

 Lösningsarkitekter: Har förmågan att omvandla dina 
krav och önskemål till kraftfulla, effektiva och förvalt-
ningsbara lösningar i Hypergene. Övergripande ansva-
riga för kundernas Hypergenelösningar.

 Projektledare: Leder arbetet i projekten och säker-
ställer att projekten håller tid- och kostnadsramar. 
Projektledaren agerar alltid nära kunden.

 Applikations- och teknikkonsulter: Är specialister  
på mjukvaran Hypergene och hur man bäst anpassar 
funktionaliteten inom områden såsom rapporter, 
tabeller, grafiska visningar, portaler och inmatningar. 

Arbetar även med integrationer, din tekniska miljö och 
installationer av dina specifika lösningar.

 Förvaltningsansvarig: Leder arbetet och vidare-
utvecklingen av kundens Hypergenelösning i förvalt-
ningsfas. Driver proaktivt nyttan av lösningen framåt 
ihop med kunden och konsulterna i Hypergenes kund-
team.

 Customer Success Manager: Är affärsansvarig för 
kunden och håller i frågor som avtal, priser och ut-
vecklande samarbeten. De är alla erfarna kundutveck-
lare och har ansvar att proaktivt föreslå utveckling och 
ökad effektivitet av kundens Hypergenelösning.
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UTMANING:  
Övergång från traditionellt budgetarbete till 
12-månaders rullande och drivarbaserad 
prognos. Behov av ett användarvänligt verktyg.

LÖSNING:  
Hypergene Budget och Prognos, Uppföljning 
och Analys med möjlighet till Målstyrning.

RESULTAT:
 Ett flexibelt och användarvänligt system som 

ger bättre överblick och förenklade processer.

Läs hela kundberättelsen på hypergene.se

Vi gjorde en grundlig upphandling med 
ett flertal systemleverantörer och där 
vi till slut valde Hypergene av flera 
 orsaker, bland annat gränssnittet mot 
våra användare var en bidragande 
 orsak. Vi har fått ett flexibelt och an-
vändarvänligt system som väl stödjer 
vår övergång till 12-månaders rullan-
de prognoser.

Mats Engblom, 
Chief Business Control and Planning på Viking Line

Viking Line kan fatta bättre beslut.
När rederiet Viking Line skulle förändra det traditionella budgetarbetet 
till förmån för en rullande, drivarbaserad 12-månadersprognos räckte 
deras befintliga beslutsstödssystem inte till. Förutom Budget och  Prognos 

valde Viking Line att också implementera Uppföljning och Analys,  
med möjlighet till Målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande 

planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.
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Viking Line kan fatta bättre beslut. Eskilstuna kommuns nya styrmodell.
Kommunen har utvecklat en styrmodell som säkrar och utvecklar den 
löpande verksamheten. Samtidigt stödjer modellen de förbättringar 

som behöver göras så att de fyraåriga strategiska målen som kommun-
fullmäktige beslutat om kan uppnås. Styrmodellen sammanlänkar 

dessutom 8 500 medarbetare med kommunens vision.

När all information finns i en och samma 
lösning blir det enkelt att följa den röda 
tråden. Vi kan se hur visionen omsätts 
till aktiviteter, vilka åtagande våra 
enheter och medarbetare har och vilket 
resultat vi uppnår. Nu kan både politiker 
och enhetschefer följa utvecklingen! 
Och för oss är det värdefullt att stödet 
för styrning av verksamhet, personal 
och ekonomi samlats på en plats.

Tommy Malm,  
Ekonomidirektör, Eskilstuna kommun

UTMANING: 
Minska antalet system som chefer behöver 
använda för att styra och följa upp verksam-
heten. Skapa förutsättningar för att ta tillvara 
kunskap, idéer och drivkraft bland medarbetare.
 
LÖSNING:  
Beslutsstödet Hypergene KOMMUN 

RESULTAT:
 Enkelt att se hur vision omsätts till aktiviteter  

 och åtaganden och vilka resultat som uppnås.
 Ett tusental personer använder ett och samma 

 system för att planera och följa upp verksam- 
 het, personal och ekonomi.

Läs hela kundberättelsen på hypergene.se



MALMÖ Skeppsbron 1C STOCKHOLM Fleminggatan 7 GÖTEBORG Östra Larmgatan 22  
KALMAR Fiskaregatan 20 SKÖVDE Kaplansgatan 16B

ENABLING BETTER PERFORMANCE


