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SWEP tar hjälp av Diver  
för att kunna agera i realtid 
 
 
SWEP har använt Diver i mer än femton år och är i det närmaste 
veteraner vid det här laget. Men fortfarande vill de utveckla sin 
informationshantering på olika områden inom företaget med  
hjälp av verktyget. 
 
SWEP kom i kontakt med Diver redan 1995. Man hade länge sökt en lösning som skulle kunna 
koppla ihop och presentera data från olika system.  
I början användes Diver främst inom Försäljning och Redovisning, men har idag utökats till att 
även omfatta Logistik, Produktion samt Research/Development.  
 
Diver har visat sig vara en riktig tidssparare för SWEP.  Förut mailades en stor mängd rapporter 
fram och tillbaka mellan olika länder till skillnad mot idag då systemet själv tar hand om 
informationen. En annan vinst som upplevs viktig är att det blir säkrare hantering av information 
genom att alla hämtar informationen på samma ställe vilket minskar felkällorna. 
 
– Förr tog jag fram rapporter i vårt affärssystem, flera timmars arbete varje månad. Nu tar alla de 
som vill ha rapporterna själva ut dem via Diverportalen - enkelt, snabbt och så ofta de vill, säger 
Peter Carlsson Controller, Finans/Administration. 
 
I nuläget använder SWEP sig mestadels av Diver-portalen och Pro Diver. Framåt har man som mål 
att genom Diver skapa dashboards för att få komprimerade vyer med det innehåll de önskar få 
visualiserat, i en och samma vy. Det gör att man snabbt får grepp om trender och avvikelser och 
kan fånga upp skeenden redan i sin linda. Idag kan de flesta ERP system producera en stor mängd 
information och Diver är ett bra verktyg om man vill koncentrera materialet på ett ändamålsenligt 
sätt och se till att varje person har information anpassad efter sin roll. Man vill komma till ett läge 
där Diver enkelt kan ge en tydlig bild över situationen så att adekvat information är vid handen i 
realtid. 
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– Nu slipper vi brandkårs-utryckningarna när lagret redan har sinat, för idag ger Diver oss alerts på 
artiklar som är i riskzonen att gå tomt, innan det är försent, konstaterar Gunilla Karlsson, 
Logistikansvarig. 
 
– Och förutom att Infotool har en bra produkt så har de en tillmötesgående och snabb support, 
ovärderlig vid de tillfällen jag behövt hjälp, framhåller Pontus Rasmusson, Administratör, Statistik/ 
Information. 
 

Om SWEP 

SWEP är en del av globala Dover Corporation, som är en världsomspännande diversifierad 
tillverkare av innovativ utrustning, specialsystem och mervärdestjänster till marknaderna för 
industriella produkter, vätskehantering, konstruerade system och elektronisk teknologi. 
Företaget har en årlig global omsättning på USD 250 miljoner och har huvudkontor i 
Landskrona. SWEP är ett snabbväExande internationellt företag inom området 
värmeöverföring med erfarenhet sedan årtionden av kreativt arbete och kunskap i den 
tekniska framkanten. Produktionsenheterna finns i Sverige, Schweiz, USA, Malaysia, 
Slovakien och Kina och försäljningspersonal finns i 20 länder. SWEP erbjuder ett eBusiness-
initiativ där det bästa valet av kompaktlödda värmeväxlare i lager föreslås till kunden när de 
matar in sina uppgifter. SWEP är den första värmeväxlartillverkaren som har anslutit sig till 
European Heat Pump Association (EHPA), handelsorganet för värmepumpsbranschen, vilket 
är en del av dess satsning på hållbara processer. 
www.swep.net 

 
 


