
EM framtidssäkrar med SoftOne
Thommy Grape är IT-chef på EM Home, som med sina fyra möbelbutiker i Uppsala med om-
nejd har en stor marknadsandel av möbelförsäljningen i regionen. Första gången EM kom i 
kontakt med SoftOne var 2005 då man valde SoftOne Tid för sin tidrapportering. Det var på 
flera sätt ett lyft för de anställda men tiderna lästes fortfarande in i ett lönesystem från mitten 
av 80-talet, och man gjorde all sin schemaplanering i Excel. Därför valde man 2012 att som 
ett nästa steg gå igång med SoftOne Bemanning, och fick på så sätt schemaplanering och 

tidrapportering i ett gemensamt system.

Integrerad lönehantering
Nu ser Thommy fram emot nästa steg, som innebär att man lyfter in även lönehanteringen i 
SoftOne XE. Då får man en ännu mer integrerad lösning och han räknar med att den tid de 
lägger på lönearbetet kommer att minska drastiskt. Detta blir det tredje steget som fulländar 
planen.

”När vi valde SoftOne var det detta som var målet – ett gemensamt system för hela person-
alplaneringen. Vi visste att lönelösningen skulle komma och det var på de premisserna vi 
köpte systemet” säger Thommy Grape.

Ett annat viktigt krav när man valde leverantör var att systemet skulle vara molnbaserat, då 
man inte ville låsa fast sig vid egna servrar. Att välja en molntjänst tycker Tommy känns mer 
framtidssäkert. De fyra butikerna har också en centraliserad administration och kör i en ge-
mensam miljö, men han uppskattar att de trots det kan planera scheman lokalt ute i butikerna.

Nu när systemen sitter ihop är det mycket högre 
kvalitet. Samtidigt lägger vi betydligt mindre tid 
på personalplanering. Mycket manuell hantering 
har försvunnit.”

- Tommy Grape, IT-chef EM Home

Ett kundcase från SoftOne: 
EM Möbler

Lösning:

• SoftOne Tid

• SoftOne Bemanning

För mer information:
www.softone.se    tel: 0771-55 69 00    marknad@softone.se

Det är ett enkelt system  - användarvänligt och snyggt!.”
- Tommy Grape, IT-chef EM Home
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