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ROTOTILT BYGGER ETT GLOBALT FÖRETAG
MED INFOR M3 SOM BAS.
Rototilt Group AB i Vindeln är en världsledande
tillverkare av tiltrotatorer för grävmaskiner.
Produkterna säljs till flera marknader i Europa
samt Nordamerika och företaget har en tydlig plan
att växa globalt. Som en del i expansionsstrategin
finns affärssystemet Infor M3 som nav för koncernens verksamhet. Ett stort och framgångsrikt
utvecklingsprojekt har genomförts tillsammans med
UDK och skapat en modern plattform som hjälper
Rototilt på den fortsatta resan ut i världen.

Korta fakta om Rototilt Group AB
• Antal medarbetare: 140
• Antal dotterbolag/säljkontor: 6
• Rototilt Group erbjuder ett komplett
program med tiltrotatorer, styrsystem,
tillbehör och redskap för grävmaskiner.
• Rototilt arbetar med grävmaskinstillverkare över hela världen. Koncepet
utvecklas ständigt. Under 2016 lyfter
Caterpillar samarbetet med Rototilt till
en ny global nivå och erbjuder en unik
integrerad lösning med tiltrotatorer för
hjulgrävare i segmentet 12-24 ton.

Grundtanken hos Rototilt Group är
att bygga ”One Rototilt”. För att nå
dit är ett av delmålen att erbjuda en
gemensam servicecenter-lösning med
basen i Vindeln för samtliga bolag inom
koncernen. I detta ingår allt som system,
processer, redovisning, HR-tjänster,
dokumenthantering, drift med mera.
— Vi kan helt enkelt erbjuda ett
bra, modernt, skalbart, paketerat
koncept av processtöd och tjänster
som är lika för alla, förklarar Rickard
Lundström CFO vid Rototilt Group
och som ansvarat för arbetet.

En spännande resa
Rototilt har haft en spännande resa både
som företag och som produkt. Den första
tiltrotatorn av märket Rototilt såg världens
ljus 1986. Det var företaget Noreco i Umeå
som lanserade den på marknaden.
Ungefär samtidigt hade Indexator i
Vindeln börjat utveckla en egen tiltrotator.

UDK - ALLTID ENGAGEMANG, KUNSKAP
OCH FRAMTIDEN I SIKTE!

Rickard Lundström.

Några år senare förvärvades Noreco
genom en inkråmsaffär där man köpte
produkträttigheterna, namnmärket
Rototilt® samt flera tekniska lösningar.
Resan från lokal uppfinning till
världsledare gick sedan snabbt.
Bolaget Indexator Rototilt Systems
ställde sig på egna ben 2012 och 2015
bytte man namn till Rototilt Group.
Idag är Rototilt världens ledande
tiltrotator och Rototilt Group en växande
koncern med säljkontor och dotterbolag
i Norge, Finland, Island, Tyskland,
Frankrike och Canada. Marknaden
har historiskt varit stark i Norden men
tillväxten sker framförallt inom Europa.

Stora fördelar med
gemensamt arbetssätt
Den stora vinsten med servicecentertanken är att underlätta arbetet både
vid huvudkontoret i Vindeln men
>>
även för koncernens olika bolag.

Läs mer på www.udk.se
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>> Alla arbetar på samma sätt, enligt
samma principer och det går mycket
snabbt och kostnadseffektivt att bygga
upp nya verksamheter. Allt driftas från
Rototilts egna lokaler i Vindeln. Inget
behöver investeras i andra länder.

Valde det moderna sättet
För att lyckas skapades 2015 ett
omfattande projekt med UDK och Infor
M3 som huvudparter. Rototilt hade
redan tidigare Movex som affärssystem
men en äldre version som behövde
bytas ut. Det fanns en teknikskuld i
bolaget som Rickard uttrycker det.
Ambitionen blev istället att vända
skutan och bli toppmoderna istället.
— Vi var extremt snabba och
laddade hem den nya versionen direkt
då den släpptes och blev en av de allra
första användarna. Nu har vi ett system
som är värdesäkert och ett underhåll
som följer med i tiden, berättar Rickard.
— Och att Infor M3 skulle väljas var
en självklarhet. De ligger i framkant

som system och det finns inget
bättre som passar våra behov.

Blev klart före tidsplanen
Projektet var omfattande med flera
externa parter, system och applikationer
som skulle integreras, en tight tidsplan
och ett migreringsteam i Manilla. Men
resultatet blev mycket lyckat. Budgeten
höll, kvaliteten blev rätt och arbetet
blev färdigt en dag före utsatt tid.
— Vi är jättenöjda. Tobias Emilsson från UDK har förtjänstfullt lett
projektet och Infor M3 har ett system
som definitivt motsvarat våra krav. Vi
var tydliga från början att projektet
inte var ett leverantörsprojekt utan
ETT projekt där vi jobbade mot ett
gemensamt mål, betonar Rickard.

Förarbete, fokus och test
Framgångsfaktorerna enligt Rickard är
bland annat ett extremt noggrant förarbete från Rototilts håll med en ordentlig
förstudie och projektering. När projektet

UDK är specialiserade på att
implementera, förvalta och vidareutveckla
affärssystemlösningar för tillverkande
och distribuerande företag.
UDK arbetar med marknadsledande
produkter. Vi är certiferade för
affärssystemet Infor M3 och flera
andra lösningar för utskriftshantering,
beslutsstöd, mobilitet och e-handel.

väl var igång så gjordes det fort och
fokuserat. Dessutom utsågs Tobias
Emilsson som extern projektledare för
hela projektet. Test- och utvecklingsmiljön var igång snabbt och testarbetet
hade stort fokus. Testningarna påbörjades tidigt i projektet och genomfördes
systematiskt med en separat testledare.
En annan framgångsfaktor
som Tobias Emilsson lägger till är
engagemanget från Rototilt.
— Det har varit välplanerat redan från
början och resurserna har varit vikta åt
projektet och det har funnits ett tydligt
mandat att fatta beslut, berättar Tobias.

Lättare för användarna

Tobias Emilsson, UDK och Rickard Lundström, Rototilt Group.

”UDK har förtjänstfullt lett
projektet och Infor M3 har ett
system som definitivt motsvarat
våra krav”

M3

Förutom att plattformen är på plats
är en annan viktig effekt av nya
Infor M3 att användargränssnittet
blivit bättre. Tröskeln har sänkts
för en vanlig användare.
Tack vare applikationerna Smart
Office och Enterprise Search så har det
till exempel blivit enklare att visualisera
information med färger och förklaringstexter, ersätta svårförståeliga statuskoder samt att göra personaliseringar. Det
blir lättare att söka och hitta information.
Dessutom har antalet speciallösningar reducerats ordentligt.
— Vi har jobbat bort anpassningar
med nya standardlösningar vilket är
oerhört positivt särskilt på lång sikt.
Anpassningar är dyra och kräver
mycket underhåll för att följa med i
utvecklingen, menar Rickard Lundström.
Mottagandet av medarbetarna
har också varit positivt.
— De såg nog förbättringarna rätt
snabbt, och har förstått möjligheterna
med Infor M3 som finns framöver.
Potentialen är stor för oss som både
koncern och för våra medarbetare,
säger Rickard Lundström. n

Rickard Lundström
CFO
Rototilt Group

UDK grundades 1987 och är ett framgångsrikt och kreativt kunskapsföretag i ständig
utveckling. Vi arbetar med systemutveckling, affärsystem, säkerhet, teknik och utbildning.
Våra kunder
finns
i alla ENGAGEMANG,
branscher och KUNSKAP
inom offentlig förvaltning.
UDK
- ALLTID
Vi finns i Umeå,
Luleå och IGöteborg.
OCH FRAMTIDEN
SIKTE!
Läs mer på www.udk.se

