- ”Vi styr vår verksamhet genom
analysverktyget och det är
verkligen affärskritisk data vi får
ut på ett enkelt sätt.”
Liljewall ville ha en webbaserad lösning för att kunna tidrapportera och
fakturera på ett smidigt sätt. Utöver detta fick de även ett ovärderligt
analysverktyg som idag hjälper dem att styra sin verksamhet.

Bra och driftsäkert
Liljewall är ett av Sveriges
ledande arkitektkontor. Våren
2015 tog de beslutet att gå över
till Millnet. De använder idag
Millnet Tid & Projekt och Millnet
Analys samt har integrationer
mot lön och fakturering.
- ”Tidrapporteringsdelen var
fantastisk när man bytte från
det gamla systemet. Jag tycker
också att det är väldigt driftsäkert
överhuvudtaget.”

Trevlig och kunnig
support
Millnet mycket omtyckta supportavdelning sätter alltid kunden
först. Något som inte har gått
obemärkt förbi.
- ”Jag tycker all kontakt vi har
med Millnet är väldigt smärtfri och
trevlig och det känns verkligen
som att man blir sedd som kund.

Man upplever inte att man fastnar
i någon kundtjänst som inte hör
av sig. Jag ska inte säga att det
är det lilla bolagets välsignelse
för ni är inte så små längre, men
vi tycker att vi får rätt uppmärksamhet hela tiden oavsett vilken
dignitet frågorna har.” Säger
Daniel Berbendahl, Ekonomichef
och partner på Liljewall

Många integrationsmöjligheter
En av de eftertraktade fördelarna
med Millnet är integrationsmöjligheterna. Det gör att du lätt
kan byta bland de många
befintliga integrationerna när
behoven förändras. Det är något
som Liljewall upplevde när de
bytte ekonomisystem.

Kort om Liljewall
Ett av Sveriges ledande arkitektkontor
Arbetar med att skapa byggnader
och miljöer för såväl den enskilda
människan som samhället i stort.
Kontor i Göteborg, Stockholm,
Malmö och Buenos Aires.
Är över 220 arkitekter
Använt Millnet i 5 år

- ”Processen med det bytet har
också varit smidig. Alla system
har ju sina fördelar och
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Millnet Tid & Projekt
Applikationen är helt webbaserad
vilket gör att du kan uppdatera dina
tider oavsett var du befinner dig.
Alla slags debiteringsformer såsom
löpande, takpris, fastpris, delbetalningar och timbank kan
användas i systemet.

eventuella nackdelar, men ingen
del i det som var svårt med
övergången hamnade på Millnets
sida. Och att ha en kontaktperson var också bra. Carina är
vår superhjälte. Vi är nöjda och
glada att ha haft henne som
integrationskonsult.”

Med programments färdiga
rapporter är det möjligt att följa upp
en viss tidsperiod, kund, projekt,
aktivitet, projektledare etc.
Lika smidigt som tid är det att
registrera utlägg, traktamenten och
körjournal i systemet. Uppgifterna

men deras analysverktyg är
mycket trubbigare. Så jag drar ut
nästan all data ur Millnet Analys.
Det funkar väldigt bra. Vi styr vår
verksamhet genom analysverktyget och det är verkligen
affärskritisk data vi får ut på ett
enkelt sätt. Så att det är vi glada
och nöjda med.”

- ”Carina är vår superhjälte.”
Affärskritisk data på ett
enkelt sätt
Liljewallet lägger stor vikt vid att
kunna anlysera data från
systemet. När den lösning de
hade hoppats att ekonomiprogrammet skulle erbjuda inte
levde upp till deras förvänting var
de glada att Millnets systemet
lätt kunde kompletteras med ett
avancerat analysverktyg.
- ”Jag jobbar på ekonomisidan
och där är vi ju imponerade av
analysverktyget (Millnet Analys).
Det är även en spännande
utveckling av verktyget. När vi
bytte ekonomisystem var min
förhoppning nämligen att jag
skulle kunna jobba mer i det för
att kunna dra ut kundinformation
och översikter och annat på
bättre sätt och göra analyser,

kan sedan användas som underlag
för fakturering och/eller för export till
externt lönesystem.
Kan lätt kombineras med Millnet
Analys för ännu djupare analys av
informationen i systemet.

De funktioner som de behöver,
som inte funnits i grundsystemet,
har de valt till antingen genom
våra extra moduler eller
integrationer. Det gör att de idag
har en skräddarsydd lösning som
de kan använda till allt det som
de behöver.
”Det ringer folk ibland och säger:
”Vi funderar på att byta, vad har
ni för erfarenheter?” Och jag kan
glatt rekommendera Millnet till
många, säger Daniel Berbendahl,
Ekonomichef och partner på
Liljewall”

De använder idag den äldre
varianten av systemet, men ser
fram emot nästa steg som är att
gå över till den nya och förbättrade Millnet Analys. Detta för att få
tillgång till ännu fler funktioner, så
som möjligheten att bygga egna
rapporter på ett enkelt sätt.

Funderade ni på andra
system?
- ”Vi tittade jättemycket på ett
annat system när vi valde Millnet.
Det var ett helintegrerat system
som är superkompetent. Dels var
det prisbild som avgjorde, men
så var det också en komplex
programvara som jag tror hade
låst fast oss. Jag gillar verkligen
användarvänligheten väldigt
mycket i Millnet.”

Daniel Bergendahl,
Ekonomichef och partner
på Liljewall
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