Handheld tar molnet till hjälp och
expanderar internationellt
Ett av Sverige snabbast växande teknologiföretag ökar
tillväxttakten och lönsamheten med hjälp av det
molnbaserade affärssystemet NetSuite från Alterview.
Den 16 november utsågs Handheld Group AB till Gasellföretag av Dagens Industri för
tredje året i rad. Under samma månad utnämnde Deloitte företaget till Sweden
Technology Fast 50.

Jerker Hellström
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- Styrkan med NetSuite och
det som i slutändan fick oss att
satsa på lösningen är att
systemet är webbaserat och
finns i molnet. Det betyder
samma åtkomsttider och
access till informationen
oavsett var våra medarbetare
befinner sig. Då vi är i en starkt
expansiv fas betyder detta att
vi kan fokusera på våra
kundrelationer istället för att
behöva bygga ny ITinfrastruktur säger Jerker
Hellström, grundare och
koncernchef för Handheld
Group.

Handheld satsar på en snabb internationell expansion och sökte därför ett flexibelt
och anpassningsbart affärssystem som kunde stödja företagets tillväxtmål.
Svaret hittade Handheld i NetSuite One World som är ett molnbaserat affärssystem
från den svenska distributören Alterview. Genom att använda koncernversionen
NetSuite One World förenklar Handheld sin administration då användarna arbetar i
ett och samma webbaserade system vilket är avgörande då företaget har
verksamheter i flera länder och världsdelar. Handhelds behov gäller i första hand
Säljstöd, Orderhantering och Ekonomi med koncernstöd.
Handheld Group AB levererar teknik för tuffa miljöer – stryktåliga datorer och
mobilitetslösningar till branscher såsom skog, bygg, underhåll, militär, transport och
logistik. Handhelds produkter tål värme, kyla, fall, vibrationer, väta och andra yttre
påfrestningar som kan uppstå i fält.
Kort fakta om NetSuite och Alterview:
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. Alterview har 18 års erfarenhet av att införa affärssystem hos företag i vitt
skilda 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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