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– Den största fördelen med NetSuite
är möjligheten att integrera i princip
alla delsystem i ett ekonomisystem
där vi får en transparant överblick
över våra affärsprocesser säger
Christine Rydberg, administrativ
chef på Stockholms
Handelskammare. Det inbyggda
stödet för koncernredovisning är
mycket viktigt för oss då vi behöver
kunna skapa rapporter på
avdelningsnivå, bolagsnivå och
koncernnivå. NetSuite går dessutom
att anpassa på ett enkelt och
kostnadseffektivt sätt vilket hjälper
oss skapa det system vi behöver
idag och för att möta morgondagens
krav.

Stockholms Handelskammares utmaning var att hitta ett ekonomi- & stödsystem
med kapacitet att hantera en mängd olika processer såsom medlemsregistret (CRM),
handelsdokument, eventhantering, källkodsdeponering & utskick, samt även ha
kapacitet att förenkla viss transaktionshantering avseende Skiljedomsinstitutet.
Lösningen hittade Stockholms Handelskammare i affärssystemet NetSuite från den
svenska distributören Alterview i Stockholm. Genom att använda koncernversionen
NetSuite One World kommer Handelskammaren att kunna leverera snabbare service
och stöd till sina medlemmar, kunder och klienter samtidigt som möjligheten att
rapportera löpande förbättras avsevärt.
Stockholms Handelskammare har 2 400 medlemsföretag som tillsammans
sysselsätter cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar stora
multinationella koncerner såväl som mindre, kunskapsintensiva företag.
Alterview är svensk distributör av det webbaserade affärssystemet NetSuite som
startades 1998 av Oracles grundare Larry Elison och är noterade på New York börsen
sedan 2007. Fler än 25 000 företag och koncerner använder NetSuite runt om i
världen. NetSuite har vunnit många utnämningar, bland annat som bästa
Affärs-,Ekonomi- och CRM-system två år i rad, 2010-2011 enligt CODiE (Software &
Information Industry Association). Alterview har 18 års erfarenhet av att införa
affärssystem hos många företag inom olika branscher. Sedan starten 1998 har
Alterview implementerat hundratals lösningar hos svenska företag som baserats på
affärssystemen Oracle E-Business Suite och NetSuite.
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