Vi styr marknadsföring och produktion
genom fakta istället för magkänsla

Vd Johan Englesson på Englesson Sverige AB
konstaterar:
– Med LEANalyser får vi svaren direkt – utan att
möblera om i analysrapporterna från
affärssystemet. Vi fick snabbt valuta för pengarna.
Investeringen räknades hem på ett par månader!
Englesson, ett välrenommerat familjeföretag sedan 1964, tillverkar möbler av
högsta kvalitet. Återförsäljarna finns främst i Norden. Aﬀärssystemet erbjuder
endast standardrapporter. Att göra analyser utöver dessa kräver tid och är
komplicerat. Följden blev att beslut ofta måste fattas på känn, eftersom viktig
information saknades i rapporterna trots att data finns i aﬀärssystemet.
Hela organisationen drar nytta
Nu ger LEANalyser hela organisationen tillgång till den information som
behövs. Transaktionsdata som ordrar, fakturor och kvittorader laddas
kontinuerligt. LEANalysers intuitiva användargränssnitt serverar svaren efter
ett par knapptryckningar. Säljarna kan kontinuerligt analysera vad som sålts,
när och till vem. Styrelsen har veckovisa rapporter till hands. Butikerna
informeras om hur produkterna säljer och kan anpassa utställningar för att
maximera försäljningen. Vd Johan Englesson kan agera direkt tack vare
tillgång till färska siﬀror.
– Vi har numera mycket bättre finansiell överblick och behöver inte längre
belasta finansansvarig med kompletterande frågor. Jag kan själv drilla ner i
detaljdata som intresserar mig eller gå vidare från färdiga analysmallar för att
få en ögonblicksbild.
I LEANalyser är det möjligt att blixtsnabbt växla mellan att ladda, preparera
och analysera data. Ingen extern datapreparering behövs, allt sker visuellt i
ett och samma verktyg.

Ökad eﬀektivitet
Våra måndagsmöten och styrelsesammanträden har blivit mycket eﬀektivare
och enklare att förbereda tack vare LEANalyser. Aktuella siﬀror presenteras
direkt i verktyget. Frågor hanteras enkelt och snabbt på plats genom
möjligheten att vrida och vända på data.
– Data ger fakta och fakta styr våra beslut. Att fatta beslut i styrelsen går
idag mycket snabbare tack vare den korrekta bild av verkligheten som
LEANalyser ger oss.
Vässat prissättningen
Med hjälp av LEANalyser har Englesson slimmat sitt sortiment efter att ha
identifierat hyllvärmare och olönsamma produkter. Man har till exempel
kunnat spåra de produkter som varit felaktigt prissatta på grund av bristande
hantering av valutakursförändringar.
– Nu har vi äntligen lyckats optimera prissättningen och vi kan fokusera
på att utveckla de produkter som går bra. Tidigare hade vi svårt att följa upp
lönsamheten på återförsäljar- och produktnivå. Nästa steg blir att göra
inköpsplaneringen i LEANalyser.
Data från e-handel och butik jämförbara
Englesson är väl förberedda och lanserar i år en egen webbshop. Det ger
möjlighet att samla in stora mängder data. Många företag har svårt att dra
nytta av de ofta gigantiska datamängder som e-handel genererar. Till detta
kommer problem vid synkronisering med data från traditionella system.
LEANalysers unika flexibilitet och prestanda medför att verktyget lämpar sig
väl för denna uppgift.
– Analys av data från e-handeln kommer att betyda mycket. Kopplingen
ger oss möjlighet att skräddarsy säljkampanjer efter kundernas beteende på
hemsidan, säger vd Johan Englesson.
Analytics utan att investera i Business Intelligence
Endast stora organisationer har råd att investera i BI. Medvetna om de
överskridna budgetar dessa investeringar ofta medför, nöjer sig de flesta med
Excel trots att man går miste om eﬀektiva analysmöjligheter.
– Skrämmande höga instegskostnader avhöll oss från att investera i BI,
säger vd Johan Englesson. LEANalyser implementerades på kort tid och
medarbetarna blev snabbt självgående. Säljare hade tidigare utan framgång
försökt analysera data direkt ur aﬀärssystemet. Med LEANalyser fungerar
det.
– Fantastiskt! var säljarnas första intryck.

