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Några av de vinster du kan 
göra med SoftOne® GO

Några av våra kunder

Erfarenheter visar på att du kan göra uppemot 10% i besparingar på 
personalkostnader och 40% på central administrativ personal

Spara IT-kostnader

Slipp dyra kostnader för hårdvara och infrastruktur och sänk  
kostnaderna med en abonnemangsbaserad prismodell.

Minska administrationen

Minska din administration för tid och lön. Med SoftOne® GO skapas 
lönen automatiskt när schemat är lagt och är klar inför utbetalning 
efter att tiderna attesterats, tack vare vår helhetslösning för schema, 
tid och lön

Sänk personalkostnader

Systemet möjliggör en optimerad personalplanering. Med rätt man, 
med rätt kompetens, på rätt plats enligt lagar och regler sparar du in 
på personalkostnader och ökar dessutom intäktsmöjligheterna. 

Förenkla och effektivisera ekonomihanteringen 

Med automatisering av såväl leverantörsfakturahantering, som  
distribution av kundfakturor och uppföljning i redovisningen, sparar 
du tid och minimerar risker.

Effektivisera orderhanteringen 

Automatiserade beställningsflöden med smarta EDI-kopplingar gör 
att du löpande uppdaterar material, tider, checklistor, projekt, etc.

Vi hjälper över 2000 kunder i Norden att effektivisera sin 
administration, reducera kostnader och förenkla det dagliga arbetet 

genom vår digitala molntjänst. Gör det du med!

GO
Komplett affärssystem för tillväxt
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SoftOne® grundades 1985 med visionen 
att erbjuda företag ett komplett 
affärssystem. Grundaren Håkan Lord 
identifierade ett grundläggande problem 
ute hos företag. De satt i olika system för 
ekonomi, HR, försäljning och projekt - 
system som inte pratade med varandra, 
var dyra och krångliga att arbeta i. Han 
ville samla allt på ett och samma ställe och 
där föddes idén till SoftOne® GO. 

Idag är SoftOne® GO ett ledande, komplett 
affärssystem, utvecklat med kundens 
behov i fokus. Det är ett ekosystem som 
är helt molnbaserat vilket gör att det 
är säkert, lättadministrerat och alltid 
tillgängligt. Men för SoftOne® är det viktigt 
att vara mer än en leverantör. 

Vi är även ett team med konsulter, 
rådgivare, utvecklare, produktspecialister 

Det här är 
SoftOne® Group

SoftOne® GO  
– en helhetslösning

Helt webbaserat system för  
trygghet och tillgänglighet

Komplett modulsystem för  
flexibilitet eller helhet

Plattformsoberoende så att du har full 
tillgänglighet från dator, iPad eller mobil

Automatiserade flöden och  
API-kopplingar för full integration

Användarvänlig app  
med enkelt gränssnitt

Rollbaserat system för  
delaktighet i hela företaget

Garanterad informationssäkerhet med 
ISO27001-certifiering och GDPR-säkring

Kombinationen av en modern webbaserad 
molnlösning och personlig service gör 
SoftOne® GO unikt som affärssystem. 

Ökad effektivitet, lönsamhet och 
konkurrenskraft.

och support som stöttar dig med 
implementation, utbildningar och i dina 
dagliga utmaningar. 

Idag har vi över 2000 kunder inom olika 
branscher. Undersökningar har visat att 
de är några av branschens nöjdaste, vilket 
också gör att de stannar länge hos oss, i 
genomsnitt mer än 13 år. Vissa använder 
några av våra moduler, andra använder 
alla. Ett system att växa med helt enkelt. 
Oavsett hur du väljer att jobba med oss 
är vår vision att erbjuda marknadens 
bästa affärssystem som förenklar och 
effektiviserar det dagliga arbetet för våra 
kunder, så att de kan fokusera på sin 
kärnverksamhet. 
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