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Istället är det nu en digital penna och
ett speciellt utformat protokoll med så
kallat Anoto-mönster som gör att hela
processen sker digitalt. Nethouse har
i ett par år jobbat med det här projektet
som nu alltså är ute i skarpt läge.
9^\^iVai^]ZaVaVcYZi

– Vi körde först ett pilotprojekt under
2006 i Göteborg, Karlstad och Umeå.
Men sedan 10 december 2007 har vi
infört digitala körprov i hela landet,
berättar Roger Carlsson som är
IT-samordnare på Vägverket, Förarenheten. Vårt mål är att minst 95 %
av alla körprov registreras digitalt,
redan nu är vi uppe i drygt 90 %.
Runt om i landet ﬁnns det cirka 260
traﬁkinspektörer på totalt 30 orter.
Varje år görs det ungefär 300 000
körprov. Med det digitala körprovet
innebär det att de godkända eleverna
får sina körkort snabbare och administrationen på Förarenheten minskas
drastiskt.
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Nethouse har i det här projektet även
samarbetat med Penboost Solutions i
Göteborg som är det företag som står
för Anototekniken och den digitala
pennan. Nethouse har byggt upp
lösningen runt all data som skickas
från pennan via telefonen till en
mellanlagringsserver som i sin tur
kommunicerar med Traﬁkregistrets
stordator. Servern skapar en digital bild av protokollet och kopplar
ihop det med personuppgifterna för
ärendet. Bilden hamnar sedan i en
så kallad bildfångst som en digital
kopia av körprovsprotokollet/beslutsunderlaget för återsökning.
He^cd[["Z[[Z`i

– Vår del i projektet är nu avslutad,
men det kommer säkert att bli någon
sorts spinoff-effekt för liknande
projekt, säger Bosse Westher som har
varit Nethouse projektledare och som
arbetat tillsammans Jerker Larsson
och Mattias Gustafsson, också de
från Nethouse.
– Systemet är ﬂexibelt och det behövs bara en applikationsförändring
för att vi skulle kunna använda det
på andra sätt, säger Roger Carlsson
på Vägverket, Förarenheten. Det har
redan kommit en del förfrågningar
till Förarenheten om att använda
digitalt överförd information, både
vid olika sorters kontroller eller i rent
anteckningssyfte.
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Men Tommy är inte bara en duktig
Nethouse-konsult. Han är också en
initierad teknikskribent och skriver
böcker och artiklar i fackpress. Han
har bland annat skrivit boken
”Windows Mobile-programmering”,
en bok som ges ut av Studentlitteratur.
Boken ger läsaren en god insikt i
hur man utvecklar applikationer i en
Pocket PC eller andra Windows
Mobile-enheter på ett maximalt sätt.
– Med den här boken kommer
man att ha tillräckligt med kött på
benen för att själv kunna gå vidare
och fördjupa sig i olika delar av
Windows Mobile, oavsett om det
är en komplicerad databasdriven
nätverksapplikation skriven i C#
eller en liten och effektiv drivrutin i
C++, säger författaren själv, Tommy
Niittula.
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Tänk vad tiden går fort, i mars 2008
fyller Nethouse 10 år. Tack vare
förtroendet från våra kunder har vi
på samma tid lyckats växa från en (1)
anställd till dagens 60 anställda, vilket
har varit en fantastisk resa! Att få
växa tillsammans med kunderna har
varit ett stort privilegium men också
en utmaning som ställt höga krav på
våra medarbetares engagemang och
kompetens. Vår tillväxt har genom
åren belönats med ett antal uppmärksammade priser, bland annat vann vi
Dagens Industris åtråvärda pris ”Årets
Supergasell 2005”. Att vi dessutom
utnämndes till Gasell både 2006 och
2007 och till ett ”Superföretag 2007”
av Veckans Affärer är förstås oerhört
hedrande. Men priser i all ära, vår
fortsatta framgång handlar om hur vi
kan fortsätta vara en lönsam relation
för våra kunder.
Inom Nethouse har vi hela tiden
strävat efter en nära och långvarig
relation med kunderna. Genom att
ﬁnnas som samarbetspartner i både
med- och motgång har vi fått en god
insikt i kundernas verksamhet, vilket
utgör grunden för hur klok och framgångsrik IT-utveckling ska bedrivas.
Securitas Systems och Vägverket, som
du kan läsa om här intill, är några av
de kunder vi jobbat tillsammans med
under många år. Under vår långa relation har vi bidragit till att skapa lönsamhet
för kunderna i den värld vi själva är allra bäst på – långsiktig IT-utveckling.
Tio år i en bransch i ständig förändring känns
ändå för mig som en kort tid. De företag som är
vidöppna för nytänkande och som växer klokt
kan se fram emot ytterligare tio framgångsrika
år. Inom Nethouse har vi tagit några strategiskt
viktiga beslut om att fortsätta växa, både organiskt och geograﬁskt, men med båda fötterna
på jorden. Vi tänker fortsätta växa med bilden
framför oss att bli en ännu mer lönsam relation
för våra kunder.
Ett ödmjukt tack till alla våra kunder
för de här första tio fantastiska åren!
Nu börjar nästa tioåriga era då vi vill
bli ännu ﬂer och ännu bättre på att
hjälpa våra kunder till framgång.
Det är ju det som är en lönsam
?D6@>B6A@B6C
relation!
K9[gCZi]djhZ67
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– Det nya mobila systemet är skapat
helt och hållet utifrån serviceteknikernas vardag, säger Anders Geeber,
affärsområdeschef på Securitas
Systems. Eftersom det är skräddarsytt
utifrån våra processer och enkelt att
använda för alla våra tekniker så
har det bara varit att sparka igång.
Överensstämmelsen mellan systemets
funktioner och verkligheten har varit
hög och därmed reducerat utbildningsbehovet till ett minimum.
6aaViZ`c^`ZgbZYhbVgie]dcZ

Nethouse har tillsammans med konsultbolaget Precio Systemutveckling
arbetat parallellt med att skapa ett
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lättanvänt system för Securitas Systems.
Under 2007 har en pilotgrupp testat
fram det smartphone-baserade systemet.
Från och med januari i år gick samtliga 230 servicetekniker på Securitas
Systems över till att hantera sina
serviceärenden via sina smartphones.
– Användarvänligheten har satts i
fokus, förklarar Fredrik Hagnelius,
systemutvecklare på Nethouse.
Systemet har förenklat teknikernas
vardag, allt ﬁnns i handdatorn och de
behöver inte åka in till kontoret för att
administrera sina uppdrag eller uppdatera anläggningsdokumentation.
Det nya arbetssättet innebär att
teknikerna får en friare roll på fältet
och att man frigör tid.

– Vi har byggt systemet på Microsofts .Net plattform med en SQLserver i botten. Serviceteknikerna har
en 3G-smartphone med Windows
Mobile 6 som sitt arbetsredskap,
berättar Fredrik Hagnelius på Nethouse. Utöver användarvänlighet har
informations- och kommunikationssäkerhet prioriterats högt i projektet
vilket ligger i sakens natur när beställaren är ett säkerhetsföretag som
Securitas Systems.

=\h~`Zg]Zi

– Jag ser ﬂera vinningar med vårt nya
system, säger Anders Geeber på
Securitas Systems. Tid, kvalitetssäkring
och en hög informationssäkerhet är
de stora förbättringarna.
Precio har projektlett och Nethouse har byggt plattformen för det
mobila verktyget.
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Genom att gå hand i hand med våra kunder under hela resan mot kostnadseffektiva IT-lösningar har vi fog för det som står präntat i eldskrift på våra kontor
i Borlänge, Göteborg, Stockholm och Örebro: Nethouse – en lönsam relation.
För att nå dit har vi på Nethouse tagit för vana att alltid klä oss som kunden
för att förstå det dagliga arbetet. På så sätt identiﬁerar vi tillsammans med kunden
alla de delar i verksamheten som förtjänar rationella lösningar för högre lönsamhet.
Vi har delat in Nethouse i tre sammanhängande och kompletterande affärsområden
för att ha en välbalanserad och täckande uppdelning av verksamheten, allt i syfte
att förstå kundens behov:
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