
Hos Almondy i Torslanda utanför  
Göteborg tillverkas dagligen cirka  
80 000 desserter och tårtor.
 – Vi har en modern produktionsan
läggning som nyligen genomgått ett 
teknikskifte och nu var det dags även 
för administrationen att ta nästa steg in 
i framtiden, säger Fredrik Börjesson.

Almondy utvärderade flera olika alter
nativ men eftersom de redan hade ett 
bra samarbete med Vipetech så ville 
man gärna fortsätta med dem.
 – Vi presenterade för Vipetech vad vi 
vill göra som ett första steg och sedan 

hjälpte de oss med det. Vi fastnade för  
RPA, Robot Process Automation efter
som den dels är enkel att implementera, 
dels lätt att förstå även om man inte är 
så ITkunnig, säger Mikael Niklasson, 
Sales Controller och IT responsible.
 Mikael Niklasson ska nu få utbildning 
i systemet för att sedan själv kunna 
utveckla tjänsten vidare. 
 – Vi har precis kommit igång med 
den första processen och nu tittar vi 
vidare på vilka fler processer vi kan  
lyfta in och automatisera för att få bort 
monotona och repetitiva arbets upp
gifter, säger Mikael Niklasson.

Som första steg skickar RPA ut en sam
manställning av försäljningsrapporten 
som går ut till alla i före taget varje dag.
 Almondy är en relativt liten enhet. 
Därför är det viktigt att optimera sitt 
resursutnyttjande maximalt.
 – Vi frigör tid för att istället träffa våra 
kunder och skapa ännu bättre kund
relationer, säger Fredrik Börjesson.

”Automatisering frigör tid”

K U N D C A S E

Almondy

Vipetech är ett IT-företag som hjälper dig att automatisera dina arbetsprocesser 
och öka effektiviteten. Tillsammans med våra partners erbjuder vi marknadens 
förmodligen smartaste och mest kostnadseffektiva lösningar inom alla typer av 
informationshantering:
• Hantering av indata och utdata till och från system • Arkivering • Integration • 
Robot process automatisering • CRM och servicesystem och workflowlösningar.

– Med en digital medarbetare frigör vi tid för 
vår personal att göra det de är bra på och 
utnyttjar deras kompetens på ett bättre  
sätt. Det är den stora vinsten, säger 
Fredrik Börjesson, CFO på Almondy.

vipetech.com +46-8-410 956 90
info@vipetech.com

Vill du veta mer  
om våra tjänster?

Hör av dig så
berättar vi mer.


