
Talarserie om Workplace Innovation Platform

FileMaker i praktiken: mobilappar i stora företag 

FileMaker och  
Harvey Water Softeners –  
ett ekosystem av tillväxt 
Guy Halligan, ansvarig utvecklare av digitala system  
Harvey Water Softeners Limited 



�2

Om FileMaker-
plattformen. 
Med en Workplace Innovation 
Platform som FileMaker kan du 
bygga anpassade appar som 
uppfyller de unika behov ditt företag 
har och bidrar till att bättre knyta 
samman dina system, processer  
och anställda. FileMaker-plattformen 
ger problemlösare de verktyg de 
behöver för att skapa, dela och 
integrera anpassade appar och på 
så vis lösa de ständigt föränderliga 
utmaningarna i verksamheten.

Ta sig ur gamla 
hjulspår.  

Den hjälper team  
med ett par till flera 
hundra medarbetare  
att komma ur gamla 

hjulspår. 

Överbrygga glappet.  
Den överbryggar 
glappet mellan 

standardappar och 
standardsystem. 

Förnya.  
Den gör att du kan 

förverkliga dina idéer 
och omsätta din 

expertis för att förnya 
arbetsplatsen.

FileMaker-plattformen gör det möjligt 
för team att:
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Introduktion 
Den här e-boken är ett utdrag från 
den presentation som hölls av Guy 
Halligan på 2018 års FileMaker 
Developer Conference.   

Guy har arbetat som företagsintern 
utvecklare på Harvey Water Softeners 
i mer än 17 år. Han har byggt alla 
system på FileMaker 5.5 och senare 
versioner. Hans anpassade appar 
betjänar användare på mobila enheter 
och stationära datorer, samt kunder 
och bearbetningen av betalningar på 
miljontals pund varje månad.

Guy Halligan  
ansvarig utvecklare av digitala system 
Harvey Water Softeners Limited

I den här e-boken:
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FileMaker Developer 
Conference 
FileMaker DevCon är en årlig konferens 
för utvecklare och innehåller djupgående 
seminarium, möten för specialintressen, 
personlig rådgivning och möjligheter att 
nätverka med många som jobbar på 
FileMaker, Inc. och andra erfarna experter 
som arbetar med FileMaker-plattformen. 
DevCon är den bästa och mest givande 
träffen för över 1 500 FileMaker-
användare från hela världen.
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Från en man i en van till  
fler än 400 anställda.” ”– Guy Halligan 

Harvey Water 
Softeners

01
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Snabba fakta …

400 

80 000 

40 år 

£30 m 

Queen’s

medarbetare  

kunder och bearbetning av deras 
betalningar  

sedan verksamheten startades 

företag som drivs uteslutande på 
Apple-enheter och FileMaker-
plattformen 

Awards for Enterprise1
Om Harvey Water 
Softeners. 
Harvey Water Softeners är ett 
Londonbaserat företag med  
400 medarbetare och 80 000  
kunder. Företaget startades för  
40 år sedan och hela verksamheten 
drivs med hjälp av Apple-enheter  
och FileMaker-plattformen. De har 
även tilldelats det prestigefyllda 
Queen’s Awards for Enterprise i 
innovationskategorin.
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Problemet
02

Behov av 
förändring.  
Före 2008 var Harvey Water 
Softeners primärt ett B2B-
företag där endast omkring 9 % 
av intäkterna kom från deras 
detaljhandelskanal. Under den 
ekonomiska nedgången 2008 
bestämde de sig för att fokusera 
på detaljhandelskanalen 
eftersom det var den enda  
kanal där de hade 100 %  
kontroll och som hade den 
största potentialen för tillväxt. 

Europa

Återförsäljare

Detaljhandel

Affärsmodellen 2008

9 %

57 %

33 %
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Identifiera manuella 
processer. 
Precis som många andra etablerade 
företag hade Harvey Water Softeners 
en enorm mängd manuella processer 
som hade byggts upp under åren.  
Det var tidskrävande att göra den 
enklaste av uppgifter. Från dubbel 
datainmatning i osammanhängande 
system till att inte ha åtkomst till viktig 
kundhistorik – de hade helt klart 
hamnat i gamla nedkörda hjulspår. 

Centrala utmaningar:

34 år av papper   

Dubbel datainmatning av leads från webbplatsen 

Osammanhängande system  

Bristande synlighet i kundhistorik 

Inget mobilt stöd2
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Lösningen
03

Utveckla en anpassad app som ersätter de 
manuella arbetsflödena och de ineffektiva 
processerna. 
Harvey Water Softeners behövde modernisera sina pappersbaserade processer med 
en modern, anpassad app som skulle eliminera den dubbla datainmatningen, skapa 
synlighet i kunduppgifterna, göra det möjligt för flera olika avdelningar och system att 
prata med varandra och tillhandahålla stöd för mobila och oanslutna enheter. 

Eliminera dubbel 
datainmatning

Skapa synlighet i 
kunduppgifter

Göra det möjligt 
för avdelningar 
och system att 

prata med 
varandra

Tillhandahålla  
stöd för mobila 

enheter+ + +

Guy och hans team tog sig an problemet i tre faser.



Fas 1: 
Ersätta de 
pappersbaserade 
kontorssystemen. 
Först rensade de upp i 
kontorsprocesserna och 
dokumentflödena. De löste 
pappersberoendet med en 
anpassad app som byggdes på 
FileMaker-plattformen för att 
säkerställa att alla nya system 
var fullständigt integrerade med 
varandra.

�10

Före

Efter3
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Fas 2: 
Förbättra 
representanternas 
arbetsflöde. 
Därefter behövde de förbättra 
representanternas arbetsflöde. 
För det syftet skapade de en 
anpassad app som liknade de 
tidigare, pappersbaserade 
formulären och de använde 
FileMaker Go så att apparna 
kunde köras på iPhone- och 
iPad-enheter. Det gjorde att de 
accepterades snabbare och 
minimerade behovet av 
utbildning.3
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Fas 3: 
Ersätta installatörernas 
arbetsflöde. 
Slutligen behövde de ersätta 
installatörernas arbetsflöde.  
Återigen använde de FileMaker Go  
och iPad-enheter för att utveckla  
ett system med en dagbok för att 
registrera installatörens åtgärder och 
en katalog med fler än 3 000 artiklar  
så att installatörerna kunde skapa sina 
beställningar av delar för installationen.3
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Jag tvivlar på att Harvey 
Water Softeners skulle vara så 
framgångsrika som vi är om 
det inte vore för FileMaker-
plattformen.
”Viktiga resultat

04
– Guy Halligan ”
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1. Ökad produktivitet 
och effektivitet. 
När de nya systemen implementerats 
såg Harvey Water Softeners en 
omedelbar ökning i produktiviteten 
genom att manuella processer och 
dubbel datainmatning minskade 
samtidigt som tidsbokningen 
effektiviserades.

4 10 minuter

2 veckor

Före Efter

Datainmatning efter installation 
såg enorma produktivitetsförbättringar,  

från 2 veckor till 10 minuter. 

Tidsbokningsprocessen 
ökade i effektivitet med 98 %,  

från 10 minuter till 10 sekunder.

98%

Några fördelar med en anpassad app.

effektivitetsökning

98 %
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Europa

Återförsäljare

Detaljhandel

Europa

Återförsäljare

Detaljhandel

2008 2017

2. Tillväxt i 
detaljhandelskanalen. 
Från 2008 till 2017 växte 
detaljhandelskanalen från 9 %  
av de totala intäkterna till 29 %. 
Totalt antal sålda enheter i 
detaljhandel gick från 889 under 
2008 till 9 051 under 2017.  
De nådde en tillväxt på mer än 
1 000 % under 10-årsperioden.  4 Genom att utöka detaljhandelskanalen kunde företaget balansera sina säljkanaler så att 

de blev mindre sårbara vid lågkonjunkturer i ekonomin.

9 %

57 %

33 % 29 %

39 %

32 %
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3. Bättre synlighet i 
realtid. 
Nu har installatörerna full insyn i konton 
och de kan skriva in uppgifter direkt vid 
besöket och beställa reservdelar på 
sina mobila enheter.  

4
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4. Bättre 
kommunikation. 
Viktigast av allt är att alla deras system 
kommunicerar med varandra så att  
allt och alla är synkroniserade – och 
pappersprocesserna är praktiskt taget 
utrotade.

4 Katalog Hyra/Finansiering Service Problem

Detaljhandel
Fält/Mobil

Leads från 
webbplats

Order synkroniseras mellan alla avdelningar.
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Bättre framtid. 
Ett mycket speciellt resultat är att de 
håller på och bygger en ny fabrik som 
blir tre gånger större än den tidigare, 
vilket lägger grunden för deras 
fortsatta tillväxt.

4
Större anläggning som stöd för tillväxt.

Vy av sydvästra fasaden (mot Chertsey Road)



�20

Tillväxt med FileMaker-
ekosystemet och  
Apple DEP. 
Med tillväxt följer mer personal och 
enhetsstöd.  

För detta använder Guy Apples 
Deployment Program som inte bara  
tar hand om användarna, utan även 
deras innehåll och appar.4

Modell för appdistribution på  
datorer och enheter.

Fjärrhanterade iPads

Andra webbtjänster

FileMaker WebDirect  
FileMaker XML 

Anpassad webbpublicering 
FileMaker Data API

Web Publishing  
Engine för  
FileMaker
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Se hela videon.  
Se hur Guy Halligan fortsätter att förändra 
Harvey Water Softeners med hjälp av 
FileMakers Workplace Innovation Platform, 
och även demonstrerar Apple DEP.

Nästa steg
05

FileMaker i praktiken:  
mobilappar i stora företag 

FileMaker – an Ecosystem of Growth

Keynote-dokument med den 
ursprungliga DevCon-presentationen 
CUS010.key.zip 49.5 MB 

PDF-dokument med den ursprungliga 
DevCon-presentationen 
CUS10 - Guy Halligan.pdf 4.4 MB 

Andra resurser att hämta:

Utforska resurserna. 
Använd dessa användbara resurser som 
hjälper dig på vägen till att utveckla en 
anpassad app med FileMaker-plattformen.

Videoklipp med fallstudier 
Se hur företag runt om i världen använder 
FileMaker Workplace Innovation Platform 
för att omvandla verksamheten. 
Titta på videoklipp

5 tecken på att du är redo  
att investera i en Workplace 
Innovation Platform 
I den här e-boken beskrivs hur ditt företag 
på bästa sätt kan avancera med hjälp av 
FileMaker, från att bli mer konkurrenskraftig 
till att få ökad inspiration. 
Läs rapport

Testa FileMaker 17-plattformen 
Registrera dig för en kostnadsfri provversion 
av FileMaker Pro 17 Advanced och FileMaker 
Server 17. Börja hantera och dela information 
smidigt mellan iPad, iPhone, Windows, Mac 
och webben. 

Starta en kostnadsfri provversion

© 2019, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, FileMaker Go och filmappslogotypen är varumärken som tillhör 
FileMaker, Inc. och är registrerade i USA och andra länder. FileMaker WebDirect och FileMaker Cloud är varumärken 
som tillhör FileMaker, Inc. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

http://www.filemaker.com/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
https://youtu.be/WYLAlB3t3-k?t=1492
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9275-4-105282/CUS010.key.zip
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9275-4-105418/CUS10+-+Guy+Halligan.pdf
https://www.filemaker.com/se/solutions/customers/
https://content.filemaker.com/sv_ebook_download_lp
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-se
https://youtu.be/WYLAlB3t3-k?t=1492

