
FÖRÄNDRA DIN 
SERVICEVERKSAMHET
Beprövade metoder för att öka vinsten, stimulera 
produktiviteten och förbättra kundnöjdheten
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Serviceverksamheter står dagligen inför utmaningar på organisatorisk och 
verksamhetsmässig nivå. De leder till minskade vinster, lägre produktivitet och 
sänkt kundnöjdhet.  

I den era av internet som vi lever i är det lättare än någonsin för kunderna att 
växla mellan olika leverantörer och avråda potentiella kunder om de inte är 
helt nöjda med upplevelsen. 

Den här grundläggande handboken har tagits fram utifrån data från hundratals 
serviceverksamheter, och den visar dig hur du kan övervinna de största 
utmaningarna som hindrar företag som ditt att nå framgång nu och i framtiden. 

Förändring är nödvändigt, 
det är inte ett val.



Det är dags att bli av med smärtan!
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OMBOKADE 
MÖTEN  

OCH AVBOKNINGAR

HÖGAR AV PAPPER

DUBBLA 
DATAINMATNINGAR

OUPPDATERAD 
 KUNDINFORMATION

FÖRSVUNNA 
FOTON

FÖRFALLNA 
FAKTUROR

FEL DELAR PÅ  
LASTBILEN

KAOS I SLUTET AV 
DAGEN

AVTAL SOM SAKNAS

Övervinn de dagliga utmaningarna med en anpassad app.
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Den här e-boken hjälper dig att 
göra följande: 

UPPTÄCKA sex sätt att förändra ditt företag  
med en anpassad app  

• Eliminera pappersprocesserna 
• Göra det enklare att skapa scheman (och göra om dem) 
• Dela viktig information mellan teamen på fältet och på kontoret  
• Slippa leta efter dokument, foton och videor  
• Generera rapporter, fakturor och beräkningar på fältet 
• Ge fältpersonalen chans att göra mer  

DEFINIERA förändringen 
• Vad vill du förändra? 
• Varför kommer det att göra skillnad? 
• Hur ska du mäta framstegen mot målet? 

KARTLÄGG processen för att förändra ditt företag 
• Planera för din anpassade app 
• Skapa din anpassade app  
• Driftsätt din anpassade app

Då ska vi  
sätta igång 
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Ta dig ur gamla hjulspår 
Få teamet att gå från invanda manuella processer till att 
fokusera på arbete som är av vikt. 

Arbeta var som helst 
Ge medarbetarna avgörande realtidsinformation, oavsett vart 
deras jobb tar dem. 

Överbrygga glappet 
Gå bortom gränserna för din befintliga teknik och lös viktiga 
verksamhetsproblem 

Symtom på att 
man hamnat i 
gamla hjulspår 

• Utspridd information – slösar 
tid på att söka efter utspridda 
dokument och data utan att 
vara säker på att det är den 
senaste versionen. 

• Felaktiga eller ad hoc-
processer – Teamen upprepar 
felaktiga processer eller 
saknar tydliga anvisningar. 

• Stel teknik – Brist på 
flexibilitet och ett hinder  
för att tillhandahålla appar  
där du behöver dem och på 
de enheter du föredrar. 

Fördelar med en Workplace 
Innovation Platform
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Bidrar till att Arnold DaSilvas  
vinst ökar med 577%

“Det har varit en helt fantastisk 
upplevelse att använda en 
anpassad FileMaker-app. Går 
snabbt att utveckla, är lätt att 
använda och gör precis vad  
den ska. Den har hjälpt oss  
att i grunden förändra vår 
verksamhet, vilket är helt 
otroligt.” 

— Jeremy Arnold,  
vd,  
Arnold DaSilva

Problem: 
Arnold DaSilva är ett logistikföretag som specialiserat sig på 
immigrationsadministrering. Eftersom det är en så stor mängd 
dokument som skickas fram och tillbaka mellan myndigheter och 
advokatfirmor behövde Arnold DaSilvas team ett sätt att samla in 
klientdata, spåra framstegen i varje program och uppdatera klienter  
och partner i realtid. Företaget kunde inte skala upp och växa. 

Lösning: 
Med Arnold DaSilvas anpassade app kan ledningsteamet ha koll på 
teamets framsteg från huvudkontoret medan fältteamet är ute i arbete. 
Den skickar även ut automatiska uppdateringar till kunder och partner. 

Resultat:  
Arnold DaSilvas tillväxt har verkligen fått fart tack vare att man gjort 
arbetet smidigare. Istället för att ägna tid åt ineffektiva processer kan 
ledningsteamet nu fokusera på att utveckla företaget. Ökad synlighet  
för fältarbetet gör att ledningen kan skala upp företaget. Intäkterna och 
vinsterna har ökat med 577%.
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Problem:  
Nexco Maintenance Tohoku underhåller vägar och motorvägsanlägg-
ningar i norra Japan. Det är en enorm geografisk yta och varje team  
på Nexco fungerar på ett unikt sätt och har specifika behov. Det var 
ineffektivt och krångligt för teamen att göra beställningar och rapporter 
på papper.  

Lösning:  
Med FileMaker-plattformen kunde varje team nu använda en anpassad 
app som enkelt kunde ändras allteftersom behoven utvecklades.  
Nexco använder anpassade FileMaker-appar på iPad och iPad mini för 
att göra rutin- och säkerhetskontroller, mäta inspektionsresultat och 
utfärda rapporter som innehåller relevanta foton och videor. Det hjälper 
underhållspersonal och arbetsplatsinspektörer att hålla kontakten och 
arbeta effektivt.  

Resultat:   
Företaget började med åtta anpassade appar men har sedan dess 
utökat till tolv för att uppfylla varje teams behov. Resultaten har varit 
dramatiska. Tack vare de anpassade apparna har Nexco förenklat 
verksamheten och förbättrat servicekvaliteten ordentligt. Initiativet 
inleddes vid Tohoku-enheten och nu utvidgar de användning av de 
anpassade apparna till andra enheter, med förhoppningen om att  
de ska spridas till hela branschen för motorvägsunderhåll i Japan.

Eliminerar pappersprocesser på 
Nexco Maintenance Tohoku 

“Innan vi gick över till anpassade 
FileMaker-appar samlade vi bara  
in dagliga rapporter en gång i 
månaden och överförde sedan  
alla data från papper till kalkylark. 
Den här processen tog tre dagar. 
Våra anpassade appar har helt 
eliminerat ineffektiviteter som 
beror på tidsfördröjning och 
dubbel datainmatning. Nu samlar 
vi in och delar data i realtid på ett 
sätt som är skräddarsytt efter vår 
företagsstruktur och verksamhet. 
Det gör att vi kan tillhandahålla 
utmärkt service och hantera 
problem omedelbart.”  

— Kazuaki Ito,   
verksamhetschef,  
Nexco Maintenance Tohoku
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Gå från papper till iPad  
eller iPhone

En av de viktigaste komponenterna i att förändra din 
serviceverksamhet är att gå från ett pappersbaserat 
system till ett elektroniskt. 

Då elimineras 100% av den dubbla datainmatningen 
och den tid som slösas på pappersformulär i slutet  
av dagen. Det ger dig även fördelar i fråga om 
produktivitet och vinst, bland annat: 

• Det ger alla omedelbar tillgång till kundinformation i realtid, 
till exempel historik över tidigare interaktioner, antal timmar 
för varje samtal, relaterade foton och andra viktiga uppgifter. 

• Det gör det mycket lättare att göra scheman genom att man 
har rätt person med rätt kunskaper och rätt delar för varje 
samtal.  

• Det går att hantera nya arbetsorder och ändringsförfrågningar 
utan att tekniker behöver komma till huvudkontoret eller ta 
emot samtal, e-post eller textmeddelanden från speditörer. 

• Det gör det enkelt att generera servicerapporter som 
innehåller de allra senaste siffrorna för viktiga värden.

Eliminera  
pappers-
processerna

1
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Eliminerar pappersarbetet på  
Austin Convention Center

“Med vår anpassade FileMaker-
app kan personalen stanna kvar 
på golvet och hjälpa utställare 
istället för att springa fram och 
tillbaka till vår servicedisk och 
hämta arbetsorder eller 
ändringsförfrågningar.” 

— Joe Gonzalez,  
chef för IT-tjänster,  
Austin Convention Center

Problem: 
Austin Convention Center är ett stort evenemangscenter där man  
bland annat arrangerar den populära festivalen South by Southwest 
(SXSW). Mässanläggningen behövde automatisera sina processer för 
arbetsorder och ändringsförfrågningar så att de passar kundernas 
behov. De drunknade i papper och slösade både tid och pengar.  
Varje formulär eller fax för arbetsorder och ändringsförfrågningar 
matades in i systemet, skrevs ut och distribuerades sedan via  
enorma pärmar.  

Lösning: 
Personalen fick en anpassad FileMaker-app att köra på iPad-enheter och 
stationära datorer. Där kunde de i realtid se uppdateringar i arbetsorder 
och ändringsförfrågningar. Nu kan planeringsteamen enkelt komma åt 
och uppdatera arbetsorder och monterdiagram var de än är i 
anläggningen. Valideringsteamen använder den anpassade appen på 
mässgolvet för att se till att arbetet har slutförts enligt specifikationerna. 
Appen gör även att cheferna kan se hela evenemangsschemat och de 
arbetsorder som finns i pipeline. Det gör att det blir mycket lättare att 
planera och schemalägga. 

Resultat:  
ROI (avkastning på investerat kapital) på över 200% på mindre än fyra 
månader. Austin Convention Center ökade kundnöjdheten och teamets 
produktivitet tack vare att de kunde svara snabbare och mer effektiva.  
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Förenkla  
din  
planering

Rätt person. Rätt plats.  
Rätt tillfälle. 

För de flesta serviceverksamheter är det allra viktigaste 
att ha rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle – med rätt 
delar – så att de kan lösa ett ärende vid första besöket.  

När utfallet för lyckad åtgärd vid första tillfället 
överskrider 85% kommer din lönsamhet och 
kundnöjdhet att slå i taket. Det gör även de så viktiga 
kundrecensionerna och rekommendationerna, vilket i  
sin tur bidrar till tillväxten.   

Vad händer när alla dina kunder, tekniker, delar och 
scheman centraliseras och kan nås från en anpassad app? 

• Varje jobb får den kunskap det kräver. 

• Korrekta delar och rätt utrustning finns tillgänglig. 

• Resvägarna optimeras. 

• Färdtiderna minimeras. 

• Av- och ombokningar meddelas omedelbart.

�11
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Förbättrar patientresultaten för 
Lee Medical Services

“Genom att köra vår anpassade 
FileMaker-app på iPad-enheter 
har vi nått ett fantastiskt 
genombrott och slutresultatet  
är ett väldigt viktigt mervärde  
för sjukvården: ökad kvalitet  
till lägre kostnader.” 

— Michele Lee,  
vd,  
Lee Medical Services
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Problem: 
Lee Medical erbjuder sjukvårdstjänster till sjukhus, akutvårdsan-
läggningar, rehabiliteringscenter, hem och kriminalvårdsanstalter.  
Lee Medical behövde se till att de mobila teamen kunde komma åt 
patientjournalerna i realtid. De behövde även använda rätt enheter vid 
rätt tillfälle för att sänka den oroväckande förekomsten och kostnaden 
för blodrelaterade infektioner.  

Lösning: 
De mobila teamen använder en anpassad FileMaker-app på iPad-
enheter och stationära datorer för att ta fram kurvor och övervaka all 
patient- och enhetsrelaterad information. Den anpassade appen gör  
att de mobila teamen kan ge patientvård av hög kvalitet samtidigt som 
antalet infektioner minskar. 

Resultat:  
Lee Medical har förbättrat vårdkvaliteten avsevärt samtidigt som  
de sparar flera miljoner dollar per år åt sjukvårdsleverantörerna.  
Lee Medical Services har nu mindre än 0,5 infektioner per 1 000 
kateterdagar, vilket kan jämföras med många sjukhus som rapporterar 
infektionsfrekvenser på mellan 2 och 18 per 1 000 kateterdagar.  
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Dela viktig 
information 
mellan teamen 
på fältet och  
på kontoret

Med uppdateringar i realtid 
har alla rätt information

Tänk dig att få omedelbara uppdateringar varje gång  
ett servicesamtal har genomförts. Uppdateringar som 
innehåller fullständiga uppgifter om service som har 
utförts, delar som har använts och hur lång tid det har 
tagit. Det är möjligt med en anpassad FileMaker-app. 

Vilken är den viktigaste informationen för ditt företag? 
Kunders kalkylark? Listor över arbetsorder? Foton  
och videor från arbetsplatsen eller inspektioner? 
Inventarier? Vad det än är kan du importera det till din 
anpassade app och koppla uppgifterna till varje kund. 
Det ger teamen på huvudkontoret och på fältet åtkomst 
i realtid till de senaste uppgifterna om verksamheten, 
bland annat: 

• Grundläggande kundinformation, till exempel namn, siffror 
och adresser. 

• Listor över tidigare och kommande arbetsorder som är 
kopplade till varje kund. 

• Anteckningar från tidigare interaktioner och samtal med  
varje kund. 

• Kopior av varje undertecknat avtal. 

• Fotoutrustning, material eller arbetsplatser. 

• Tid som varje tekniker har lagt på varje arbetsorder.

3
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Ser till att alla hos E2 
Consulting Engineers är 
synkroniserade

“När vi såg hur vi kunde 
automatisera en ännu större  
del av datainsamlingen la vi 
snabbt till fler moduler så att  
vi kunde hantera så mycket data 
som möjligt med den mobila 
FileMaker-lösningen. Det 
förenklade kommunikationen 
med fältpersonalen eftersom vi 
bokstavligt talat kunde arbeta 
från samma sida när de matade 
in data från undersökningar eller 
gällande vattenkvalitet.” 

— John Lucero,  
programchef,  
E2 Consulting Engineers
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Problem: 
E2 Consulting tillhandahåller konsulttjänster inom sådant som rör teknik, 
miljö, olje- och gaspipeline, infrastruktur samt saneringsrelaterade  
tjänster. E2 hade svårt att se till att alla inblandade i rengöringen av 
Sulphur Bank Mercury Mine Superfund hade samma information. Det var 
besvärligt och tidskrävande att logga och rapportera rengöringsak-
tiviteterna mellan 8 olika tillsynsmyndigheter, 7 underleverantörer och  
20 tekniker, forskare och byggarbetare på plats. 

Lösning: 
Teamen fick en anpassad FileMaker-app att köra på iPhone- och iPad-
enheter, stationära datorer och webben. Med den här anpassade appen 
kan de logga dagliga projekt och foton, spåra ändringsmeddelanden, 
utfärda hälso- och säkerhetsrapporter samt skicka datafiler till under-
leverantörer. Det gör att de får dagliga kontrollrapporter och kan 
informera vattenmyndigheterna automatiskt. Den anpassade appen  
gör det möjligt att ha flera nivåer av åtkomstbehörigheter, vilket ökar 
säkerheten. 

Resultat:  
E2 har kunnat förbättra rengöringsarbetet samtidigt som de sparat både 
tid och pengar. Centraliserade data i den anpassade FileMaker-appen  
ger dem information som har lett till att rengöringsarbetet har blivit 
betydligt mer effektivt.  
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Att ha allt samlat är fantastiskt

Sluta vada igenom mappar med bilder, videor, filmer, 
avtal, kalkylark och presentationer. Med en anpassad 
app kan du enkelt spara dessa filer tillsammans med allt 
annat som är kopplat till den kunden, det jobbet eller 
det projektet.  

Få ordning. Koppla ihop relaterade filer, till exempel 
pdf-filer, videor och bilder. Den anpassade appen 
speglar hur du matar in, uppdaterar och använder 
kundinformationen.  

• JPG-, PNG- och TIFF-bilder  

• PDF-, DOC- och PAGES-dokument 

• MOV- och WAV-multimediefiler 

• XLSX- och NUM-kalkylark 

• KEY- och PPT-presentationer 

• CSV-, XML- och ODBC-data

Avsluta  
det tröstlösa 
sökandet efter 
dokument,  
foton och  
videor

4
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KUNDFEEDBACK  
OCH STATISTIK OM 

KUNDNÖJDHET

ARBETSORDER, 
OFFERTER OCH 

RAPPORTER

UNDERTECKNADE 
AVTAL OCH 

SERVICEAVTAL

KLIENT- OCH 
KUNDUPPGIFTER

SCHEMAN FÖR 
SERVICESAMTAL

FOTON, VIDEOR, 
HANDBÖCKER OCH 

ANDRA FILER SOM ÄR 
KOPPLADE TILL 

SAMTALEN

ANTAL 
ARBETSTIMMAR

Typer av information som kan hanteras  
med en anpassad FileMaker-app.

Med en anpassad app kan du samla all information på ett och samma ställe för  
åtkomst via iPhone, iPad, Windows, Mac och webben. 



�17�17

Justera bilder och arbetsposter 
på Building Development 
Service Gmbh

Problem:  
Building Development Service Gmbh (BDS) är ett tyskt företag inom 
fastighetsförvaltning. BDS kämpade med Excel och fristående program 
för arbetet med att spåra arbetsorder, underhållsuppgifter och projekt 
för de fastigheter de förvaltar. Det stora antal foton som krävdes för att 
dokumentera problemen och det som hade åtgärdats var ett ständigt 
problem. De försvann, sparades i fel mappar och var svåra att komma  
åt på plats med kunderna.   

Lösning:  
BDS använder en anpassad FileMaker-app för att hantera arbetsflöden 
och spåra information om varje fastighet och reparation som gjorts  
på plats. Mobila team kan ta foton för att dokumentera varje skede i 
processen. Med den anpassade appen mäter de även faktureringsbara 
timmar för varje person genom att alla enkelt kan fylla i tidskort korrekt.  

Resultat:    
ROI uppnåddes efter bara ett år. Även produktiviteten har ökat drastiskt 
tack vare förbättrad synlighet och högre ansvarsskyldighet. BDS kan nu 
enkelt spåra varje projekt från registrering till lösning.  

“Jämfört med tidigare då vi 
använde Excel och papper 
upplever vi en tidsbesparing  
på 75 procent, samtidigt som  
vi imponerar på våra kunder  
med modern yrkesmässighet.”  

— Manfred Dübner,   
vd,  
Building Development 
Service Gmbh
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Generera  
rapporter,  
fakturor och 
beräkningar 
 på fältet

Vad gör det för nytta att samla in och lagra information om du inte 
kan komma åt, visa och dela data på ett enkelt sätt? 

Det är enkelt att komma åt, visa och dela information som lagras i 
anpassade FileMaker-appar från en iPad, iPhone eller stationär 
dator. Anpassade FileMaker-appar innehåller inbyggda rapporte-
ringsfunktioner som gör att du direkt kan generera omfattande 
rapporter, fakturor och beräkningar. 

Med en anpassad FileMaker-app kan du få information i realtid 
genom dashboards, aviseringar av händelser och visualiserad data. 
Allt detta gör att du kan arbeta snabbt och effektivt.  

Information från anpassade FileMaker-appar hjälper företagsle-
dare att vidta åtgärder för att höja intäkterna, öka produktiviteten 
och se till att kunderna är nöjda. 

• Skapa rapporter, fakturor och beräkningar  
i populära format som Microsoft Excel  
eller pdf. 

• Publicera dem på webben så att kunder och 
personal lätt kan komma åt dem. 

• Skapa dashboards till ledningsgruppen och 
skicka dem automatiskt via e-post varje dag. 

• Visualisera dina data genom att lägga till  
paj- och stapeldiagram.

Förvandla ett hav av info till data 
som du kan använda
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Generera rapporter 80% 
snabbare på PMD Promotions

Problem: 
PMD är ett ledande företag inom fönsterreklam och de är aktiva i 20 
olika städer. PMD behövde ett sätt att samordna arbetet för 75 mobila 
skyltningsrepresentanter. Kampanjuppgifterna skickades via fax och  
e-post, foton skickades via FTP, de handskrivna anteckningarna var 
oläsliga och timmar gick åt till att tyda information och matcha 
innehållet. 

Lösning: 
Skyltningspersonalen använder en anpassad FileMaker-app för att samla 
bilder, anteckningar och platsuppgifter på en och samma plats, vilket 
gör att de inte längre behöver mata in data två gånger. PMD-ledningen 
använder den anpassade appen för att generera informativa rapporter. 

Resultat:  
Bearbetningstiden för rapporter har minskat med 80 procent.  
På bara några minuter kan PMD skapa rapporter som innehåller bilder, 
lokallistor, statistik, och platskartor i ett lätthanterligt format. Det gör  
att ledningsteamet kan vidta nödvändiga åtgärder för att minska 
kostnaderna, förbättra arbetet och göra kunderna nöjda.

“Vi fick nästan omedelbar ROI 
genom att vi sparade 40 000 
dollar per år på personal som 
utförde dubbelarbete som att 
föra in data på nytt och para  
ihop foton med spridda data  
från fältet. Tack vare att vi  
kunde ta bort den dubbla 
datainmatningen genererar  
vi rapporter på ungefär 80% 
mindre tid och risken för fel  
har praktiskt taget försvunnit.” 

— Dean Stallone,  
vd,  
PMD Promotion 



Gå bortom processerna för arbetsorder och ge 
fältteamet möjlighet att göra mer. Genom att ge 
teknikerna åtkomst till scheman, kostnaden för delar  
och den tid som krävs för uppgifterna kan de utföra 
uppgifter som leder till ytterligare intäkter och ännu 
nöjdare kunder. 

Du kan ge fältpersonalen möjlighet att ta sig an roller 
inom försäljning, marknadsföring och kundservice 
genom att de kan göra följande: 

Förboka uppföljningssamtal när de är ute hos  
kunderna. 

Sälja nya tjänster och generera nya kalkyler och  
offerter omedelbart. 

Se till att fakturor undertecknas och skickas via  
e-post till kunden innan de åker därifrån. 

Omedelbart registrera kundfeedback och -betyg  
som kan användas i sociala medier för att locka  
ännu fler kunder.
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Gör det  
möjligt för 
fältpersonalen  
att göra mer

Gör ännu mer
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“Vi har precis skaffat hundratals 
iPad-enheter till alla våra filialer. 
Eftersom vi är en lokal bank är 
kundrelationerna mycket viktiga 
för oss. Tack vare FileMaker och 
iPad har vi blivit banbrytande i 
fråga om att utveckla en unik typ 
av kundservice. Det är det som 
skiljer oss från de andra.” 

— Ren Kuroda ,  
administrativ chef,  
TOYOTA Credit Union 

Ökad differentiering  
och kundnöjdhet på  
TOYOTA Credit Union

Problem: 
TOYOTA Credit Union är en stor japansk bank med 38 filialer. 
Personalen inom kundservice använde bärbara dataterminaler med 
begränsade funktioner. De kunde inte schemalägga möten på ett 
effektivt sätt eller komma åt viktig information om kundkonton. 

Lösning: 
Personalen inom kundrelationer använder nu en anpassad FileMaker-
app för att snabbt och effektivt schemalägga kundbesök på sina iPad-
enheter. De kan på ett säkert sätt komma åt all information de behöver 
via den anpassade appen när de är ute på kundbesök. 

Resultat:  
Den anpassade appen ledde till att det omedelbart gick snabbare  
att boka möten, så det blev mer tid över till att planera och hantera 
kundernas behov. Tack vare att de kan svara på kundernas förfrågningar 
omedelbart och korrekt med hjälp av de anpassade apparna erbjuder 
de bättre finansiella tjänster och kundnöjdheten har ökat. De ser den  
här omedelbara åtkomsten till kunddata som en avgörande konkur-
rensfördel över andra banker där data inte finns tillgängliga i realtid  
vid kundmöten. 
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Vad, varför och hur? 

Vilket är din mission? 

Att från en iPad ha elektronisk tillgång till kundinformation så att 
tekniker kan registrera fullständiga serviceuppgifter som har samlats in 
under samtal på fältet. Sluta använda pappersformulär som måste fyllas i 
på nytt i slutet av varje dag. 

Varför gör du det?  

Förklara varför du vill nå din mission ovan. Hjälp organisationen att förstå 
vad som är viktigt med denna mission och hur det kommer att gagna hela 
organisationen. 

Hur ska du mäta framstegen? 

Skissa upp en plan för hur du ska mäta framstegen mot att nå din mission. 
Teamet ska regelbundet informeras om framstegen genom nyckeltal. 

Definiera 
förändringen 

Processen att förändra börjar med 
att definiera vad det innebär för 
fältarbetet.  

Det här ramverket med tre  
steg hjälper dig att skapa rätt 
förutsättningar för att effektivt 
förändra företaget. 

Vad = mission 

Varför = syfte 

Hur = mätvärden
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Hur Coastal 
Heating and Air 
definierar deras 
förändring 

Det här är ett maraton, inte ett 
sprinterlopp, så börja i liten  
skala – alla processer du 
förbättrar kommer att leda  
till en positiv förändring i 
verksamheten. 

          Mission 
Att ha elektronisk tillgång till kundinformation så att tekniker kan registrera 
fullständiga uppgifter gällande service som utförts på fältet. Det ska de 

göra från sina iPad-enheter istället för att använda pappersformulär som 
de fyller i på nytt i slutet av varje dag. 

          Syfte 
Eftersom de anger information i sina enheter på fältet får vi omedelbar 
tillgång till uppdaterad information om resultaten av servicesamtalen, vilka 
delar som använts, hur lång tid det har tagit med mera. Det ger, i sin tur, 
följande: 

• Högsta möjliga kundnöjdhet 

• Ökad tillväxt 

• Ökad lönsamhet 

          Framsteg 
Nyckeltal som används för att mäta hur vi rör oss framåt mot vår mission, 
bland annat: 

• Antal timmar som ägnats åt datainmatning 

• Tid till lösning vid första besöket 

• Tid till reparation 

• Siffror för kundnöjdhet

Mission. Syfte. Framsteg.
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Då ska vi  
lansera din  
anpassade  
app

Nu när du har sett hur anpassade appar förvandlar 
företag som ditt kan vi diskutera hur vi ska sätta igång 
med din egen app.   

Kom ihåg att det här är ett maraton och inte ett 
sprinterlopp. Varje enskild process du förbättrar  
kommer att förändra verksamheten.

De 3 stegen till att implementera 
din anpassade app 

Steg 1: Planera  
kartlägg dina behov och krav 

Steg 2: Skapa  
bygg din anpassade app 

Steg 3: Driftsätta  
dela den med teamet
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Ange dina mål 
Kommer du ihåg din mission som du skapade när du definierade 
förändringen? Hur stämmer den med företagsmålen, teamets mål och 
användarnas mål? 

Skriv användarscenarion 
Specificera vem som ska använda appen. Vad ska de göra med den?  
Var ska de använda den? När ska de använda den? På vilka enheter ska  
de använda den? 

Definiera behov i fråga om integrering, säkerhet och driftsättning 
Bedöm vilka andra datakällor du behöver länka till, till exempel Visma 
Ekonomi eller andra bokföringsprogram. Vilken typ av säkerhet  
behövs och hur ska du dela appen med teamet? 

Utveckla och testa din prototyp 
Målet med en prototyp (även om det bara är en pappersskiss) är att 
kontrollera konceptet för den anpassade appen med teamet innan du 
lägger för mycket tid på driftsättningen.   

Avgör hur du ska bygga den 
Beroende på hur erfaren du är inom det kan du bygga den anpassade 
appen själv från grunden, anlita en certifierad FileMaker-konsult att göra 
det åt dig eller anlita en coach för en blandning av dessa metoder.

Det första steget till att få din 
anpassade app är att kartlägga 

dina behov och krav.  

Läs hela handboken för att 
planera din anpassade app. 

Planera för din anpassade app

Ladda ned e-boken

https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
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Lär dig grunderna om databaser 
Lär dig först grundläggande databaskoncept, till exempel fält, poster, tabeller, 
relationer, attribut och enheter. 

Designa datamodellen 
Här bestämmer du vilken typ av data som ska relatera till andra typer av data, 
till exempel att enskilda arbetsorder länkas till en viss kund. 

Designa användargränssnittet 
Användarnas förutsättningar som samlats i steget Planera för det här 
ramverket hjälper dig att avgöra hur användargränssnittet behöver se ut  
och vilka företagsregler som gäller för att koppla dina data  

Importera data och integrera med andra datakällor 
Dra och släpp dina filer i Excel eller något annat format som stöds, och 
integrera dem med externa datakällor som MySQL, Oracle eller Microsoft  
SQL Server.   

Skapa affärslogiken och designa arbetsflödet 
Affärslogik är programmering som hanterar kommunikationen mellan ett 
slutanvändargränssnitt och en databas för att uppnå önskat arbetsflöde. 

Skapa säkerhet 
Skapa användarkonton och tilldela behörigheter till varje användare. 
FileMaker-plattformen använder en enhetlig säkerhetsmodell där den säkerhet 
du anger för en app tillämpas för iPad, iPhone, Windows, OS X och webben.  

Testa din app 
Testen är en process med mycket upprepningar och det är ett avgörande steg 
i att bygga appen. Testresultaten avgör om du behöver upprepa en annan 
cykel i designprocessen innan du går vidare till steget Driftsätta. 

När du har planerat färdigt är 
nästa steg att bygga din 

anpassade app. 

Läs hela handboken för att  
skapa din anpassade app. 

Ladda ned e-boken

Skapa din anpassade app

https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
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Göra det själv eller anlita en expert?  

Många FileMaker-kunder bygger sina appar utan att ha någon erfarenhet av 
programmering. Vi kallar dem “Citizen Developers”. Men du kanske föredrar  
att arbeta med en FileMaker Business Alliance-konsult för att skapa appen  
ännu snabbare tack vare deras omfattande erfarenhet av FileMaker-plattformen. 

Eller så kanske du vill använda en blandad approach genom att anlita en coach  
som hjälper dig att komma igång.   

Oavsett om du gör det själv eller anlitar hjälp finns FileMaker Community här för  
att hjälpa dig att lyckas. 

https://community.filemaker.com/welcome
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Gör det själv 
Börja utveckla på egen hand. Vi har resurser till hjälp: 

• På webbplatsen FileMaker.com finns utbildningsserier, kurser online eller på en fysisk plats, 
webbinarier, diskussioner, videor och självstudier.  
www.filemaker.com/se/learning 

• På vårt officiella FileMaker Community får du kontakt med andra FileMaker-användare och -
experter. Få svar på dina frågor, titta på videor, se tekniska sammanfattningar, instruktionsartiklar, 
faktablad och mer. 
community.filemaker.com 

• På supportwebbplatsen FileMaker.com finns produktdokumentation, artiklar från Knowledge 
Base, hjälp för inköpsbeslut samt installationsguider.  
www.filemaker.com/se/support 

Anlita en FileMaker Business Alliance-partner 
Tredjepartskonsulter erbjuder en mängd olika tjänster och kan tas in när som helst och i alla stadier 
av processen. 
developer.filemaker.com/search 

Arbeta med en coach 
Kombinera dina resurser och kunskaperna som en coach har för en blandad approach.

Vilken modell passar dig bäst?

http://www.filemaker.com/se/learning
http://community.filemaker.com
http://www.filemaker.com/se/support
https://www.filemaker.com/se/partners/find-a-partner/


Passar det bäst att göra  
det själv?  
Låt oss ta reda på det genom att  
gå igenom några frågor. 

    Ja         Nej  Jag har erfarenhet  
av Excel-makron eller andra 
avancerade kalkylarksfunktioner. 

    Ja         Nej  Jag har skapat en 
webbsida eller kodat i HTML. 

    Ja         Nej  Jag tycker om 
utmaningen i att jobba med nya 
appar. 

    Ja         Nej  Jag gillar att testa  
nya prylar. 

    Ja         Nej  Jag skulle säga att  
jag är tekniskt kunnig. 

Har du tid att göra  
det själv?  
Bara för att du kan göra det betyder 
det inte att du bör. 

    Ja         Nej  Jag kan hitta tid att ta  
hand om extraprojekt själv. 

    Ja         Nej  Jag kan avsätta tid till 
utbildning online eller på en fysisk 
plats. 

    Ja         Nej  Jag har gått igenom 
handböckerna Planera, Skapa, 
Driftsätta och är redo att sätta igång. 

    Ja         Nej  Jag kan ta mig tid att 
skapa, testa, driftsätta och uppdatera 
min anpassade app. 

Är du en Citizen 
Developer 
utvecklare? 

I en undersökning som gjordes 
nyligen bland FileMakers kunder 
visade det sig att 82% hade 
byggt sina anpassade appar 
inhouse, och av dem hade  
52% gjort det på mindre än  
3 månader. 

Räkna ihop dina poäng!  
Du får en poäng för varje “JA” du har svarat. 

7–9 poäng Du har kunskaperna, inställningen och tiden för att göra veklighet 
av din egen anpassade app. Sätt igång idag! 

4–6 poäng Du har kunskaperna, men se till att avsätta tid för utbildning och 
utveckling. Börja med att klara av handböckerna Planera, Skapa, Driftsätta 
lyckade anpassade appar. 

1–3 poäng Alla kan lära sig att skapa appar i FileMaker, men se till att du har 
det stöd du behöver för att lyckas. Vissa som utvecklar för första gången kan 
ha nytta av att få hjälp från en FileMaker Business Alliance-partner. Kontakta 
säljteamet om du vill veta mer om hur du kan få en bra start med hjälp av en 
FileMaker-utvecklare.

Ta reda på det genom att göra 
detta quiz.

https://content.filemaker.com/filemaker-trial-se
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
http://www.filemaker.com/support/contact.html
http://www.filemaker.com/support/contact.html


Det sista steget är att dela din 
anpassade app med dina 
tekniker, leverantörer och  
chefer som väntar spänt. 

Läs hela handboken för att 
driftsätta din anpassade app. 

Ladda ned e-boken

Driftsätt din anpassade app
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Driftlösningar för appen 
Oavsett om din app finns på en intern dator som kör FileMaker Server 
eller om du samarbetar med ett tredje parts hosting företag kan 
organisationen komma åt appen på ett säkert sätt via iPhone, iPad,  
Mac, Windows eller webben.  

Bestäm vad du ska köpa 
Avgör hur många användare som behöver ha åtkomst till den anpassade 
appen och köp en lämplig nivå av FileMaker-licensiering för användare. 
FileMaker Go för iOS finns tillgängligt utan kostnad från iTunes App Store.  

Avgör driftsättningsmetod 
Nu kan du välja att köra med en eller två datorer och även specificera 
autentiseringsmetoder samt installera SSL-certifikat. 

Avgör strategi för säkerhetskopiering 
Det är mycket viktigt att säkerhetskopiera data. Du kan schemalägga 
automatisk säkerhetskopiering varje dygn, progressiv säkerhet-
skopiering med en intervall som du väljer eller använda programvara 
från tredje part. 

Planera för katastrofåterställning 
En standbyserver är en ny kopia av dina filer på FileMaker Server.  
Den är redo att driftsättas på en plats i händelse av att maskinvara  
eller programvara kraschar.

https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-sv
http://www.filemaker.com/se/products/filemaker-go/appstore.html
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Varför FileMaker? 
Till skillnad från standardiserade appar eller programmeringsverktyg 
uppfyller anpassade appar de unika behov som både små och stora 
organisationer har, och hjälper dem att förändra verksamheten.

FileMakers 
plattform 

FileMaker-plattformen är ett 
kraftfullt och användarvänligt 
program för att skapa 
företagsanpassade lösningar 
som kan köras på iPad, iPhone, 
Windows, Mac och webben. 

Visa översiktsvideo 

Se hur FileMaker-plattformen fungerar

Vem som helst kan skapa  
en företagsanpassad app  
med FileMaker-plattformen.  
Skapa en egen app även  
om du inte har omfattande 
utvecklingserfarenhet eller  
IT-kunskaper. 

Det är enkelt och prisvänligt 
att komma igång och 
omedelbart de resultaten. 

Enkel utveckling

A
np

as
sn

in
g

Låg

Hög

Programme- 
ringsverktyg FileMaker-plattformen

Paketerade appar

</>

Hög

http://www.filemaker.com/se/custom-apps/
https://www.filemaker.com/se/platform/get-started.html
http://www.filemaker.com/se/products/how-it-works.html
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FLER RESURSER  
FÖR DIG:

Hämta kostnadsfri  
rapport

Hämta kostnadsfri provversion 

Visa videor

http://www.apple.com
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-sv
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-sv
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-sv
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-sv
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-sv
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-sv
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-sv
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-se
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-se
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-se
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-se
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-se
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-se
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-se
https://www.filemaker.com/se/platform/get-started.html
https://www.filemaker.com/se/platform/get-started.html
https://www.filemaker.com/se/platform/get-started.html
https://www.filemaker.com/se/platform/get-started.html
https://www.filemaker.com/se/platform/get-started.html
https://www.filemaker.com/se/platform/get-started.html
https://www.filemaker.com/se/platform/get-started.html
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-sv


Förändra din verksamhet 

Informationen i denna e-bok är endast avsedd att förenkla för våra kunder och det är enbart allmän information. Publicering av FileMaker, Inc. ska inte tolkas som en rekommendation. 
FileMaker, Inc. garanterar inte korrektheten i fråga om information, text, grafik, länkar eller annat innehåll i denna e-bok. FileMaker, Inc. garanterar inte att du kommer att nå några 
specifika resultat om du följer något råd i denna e-bok. Det kan vara lämpligt att rådgöra med en professionell person såsom en affärsrådgivare eller professionell konsult för att få 
specifika råd som gäller för din specifika situation.  

© 2018 FileMaker, Inc. Med ensamrätt.  

https://www.linkedin.com/company/filemaker
https://twitter.com/filemaker
https://www.facebook.com/FileMakerPro
https://www.youtube.com/user/filemakerinc

