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TANDLÄKARE FÅR NYTT,
SMART NÄTVERK
Nethouse hjälper vårdproducentkollektivet
Praktikertjänst med ett nytt kommunikationsnätverk där över 12 000 medarbetare
kan samordna och ta del av bl. a. journaler
och administration. Läs mer på sidan 3.

NETHOUSE HJÄLPER
VOLVO MED
SOX-ANPASSNING
Nethouse jobbar med Volvobolagens
processer och interna kontroller för att
anpassa dem till den amerikanska
SOX-lagstiftningen. Liknande krav på
företagens ekonomiska rapportering är
även på gång inom EU.

”Identiﬁera, möjliggöra och förverkliga”

Fotograf: Magnus Johansson, Volvo IT

Strategiskt
SOX-uppdrag inom
Volvokoncernen

Volvo IT:s huvudkontor

Hos Volvokoncernens olika produktionsbolag är Nethouse väl representerat vad gäller SOX-arbete. Ett av
de uppdrag våra konsulter varit
involverade i, innan övergången till
Nethouse, var att ta fram strategiska
IT-direktiv för SOX gällande hela
Volvokoncernen.

Nethousekonsulterna Carin Norlin
och Christine Hagstedt engagerades
inom ett av Volvos SOX IT-projekt för
att ta fram IT-direktiv med syfte att
täcka kraven i SOX-lagstiftningen
med styrande IT-dokument gällande
för Volvokoncernen.
– SOX innebär en större förändring
för såväl affärssidan som IT-sidan. Det
gäller framförallt roll- och ansvarsfördelningar. För Volvokoncernens

Nethouse
har koll
på nya
EU-lagen
Europa står med största sannolikhet
inför en omfattande lagstiftning för
samtliga aktiebolag med syfte att
säkra den ekonomiska rapportering
hos alla europeiska börsnoterade
bolag . I USA ﬁnns redan en motsvarande lagstiftning i form av
SOX, eller Sarbanes-Oxley Act som
den egentligen heter. SOX kom till
efter ﬂera redovisningsskandaler i
ﬂera av de större bolagen på den
amerikanska börsen. Ett av de mest
uppmärksammade fallen var
skandalen inom elbolaget Enron.

IT-stöd innebär det bland annat att
en och samma person inte kan utföra
olika kontraherande roller såsom att
vara både utvecklare och testare av
samma system, menar Carin Norlin
och Christine Hagstedt. Under
projektledning och med administrationsstöd från Volvo IT arbetade
Carin och Christine med att skriva
direktiven med input från bl.a.
IT Governance Institute, redan

Hälsosamt
och smart
kommunikationsnätverk
Praktikertjänst, med över 12 000
medarbetare inom tand-, sjuk- och
hälsoverksamhet, bygger just nu
upp ett nytt kommunikationsnätverk.
Nätverkets uppgift främst är att
leverera service till praktikerna
runt om i Sverige. Nethouse är en
av leverantörerna som medverkar
i uppdraget att designa och implementera nätplattformen - som en
del i ett större infrastrukturprojekt
inom Praktikertjänst.

existerande Volvo IT-direktiv, COBIT
och ITPM för att täcka SOX kraven
på IT-stöd.
Det var ett väl avgränsat SOXprojekt som genomfördes under våren
2005. IT-direktiven godkändes av
bland annat Volvokoncernens CIO,
Ulf Nilsson, sommaren 2005 och
ligger nu till grund för IT-rutiner och
regler som rör SOX-speciﬁka system.

Det här är konsulterna på Nethouse i Göteborg, sånär som
på tre personer. Från vänster: Stina Stemme, Bengt Jidéus,
Knut Sandberg, Martin Stocks (Platschef), Hans-Uno Hansson,
Martin Karlsson, Gert Henriksson, Kicki Hagstedt. Saknas
på bilden gör; Carin Norlin, Fredrik Palbrant, Fredrik Pihl.
Claes Bergman

Nethouse jobbar inom alla nivåer med
SOX, från avgränsning på strategisk
nivå till implementering och testning
av kontroller hos bland andra
Volvokoncernen. Därtill har Nethouse
fått fördelen av att jobba även med

efterlevnad av SOX hos Autoliv.
Över hälften av de tolv konsulter på
Nethouse i Göteborg är engagerade
i projekt som innebär att anpassa
storföretag till SOX.
– Jag vågar säga att vi har en unik

kompetens inom området redan nu.
Våra kunder uppskattar framför allt
vår gedigna kunskap inom informationssäkerhetsområdet, vilken har
varit till stor nytta vid anpassning till
SOX-lagstiftningen, berättar Martin
Stocks som är platschef på Nethouse
kontor i Göteborg.
Nu kommer troligtvis direktiv
motsvarande SOX även till Europa.
EU-parlamentet har nyligen röstat
fram ett EU-direktiv som kommer att
börja gälla så snart det översatts till
EU:s 25 medlemsspråk, efter det
arbetet kommer medlemsländerna
ha 2 år på sig att införa de nya

– Vi påbörjade arbetet med det
nya kommunikationsnätverket under
hösten 2005, berättar Claes Bergman,
konsult på Nethouse i Stockholm.
Vi har sedan snart två år tillbaka
också ett driftavtal för nätplattformen
som hanterar Medicinsk Röntgens
system. Det som varit Nethouse
utmaning i utformningen av den nya
nätplattformen har varit att göra den
ﬂexibel och säker.
Säkerhet, ﬂexibilitet och skalbarhet
är huvudsyftet med kommunikationsnätverket. Det ska täcka dagens
behov, men också vara anpassat för
framtiden, berättar Claes Bergman.

reglerna. Direktivet innebär bland
annat att samtliga aktiebolag på
börserna inom Europa måste säkra
upp det transaktionella ﬂödet för att
skapa trovärdighet för redovisningen
hos aktieägarna samt att försvåra
möjligheterna till bedrägerier.
– De företag som är på alerten,
skulle redan nu kunna påbörja ett
identiﬁeringsarbete om hur just
deras företag skulle påverkas av
EU-direktivet. Dessa bolag skulle
då få bättre förutsättningar för ett
genomtänkt och väl avgränsat
anpassningsarbete, tror Martin Stocks
på Nethouse i Göteborg.

»Vi fortsätter
att växa klokt«
Att växa, och att växa klokt, är ett motto
för oss på Nethouse. Drivkraften i att
växla upp verksamheten till ﬂer och ﬂer
kontor måste bottna i kärnvärden som
både är realistiska och något som varje
medarbetare kan stå för. Våra kärnvärden
handlar om kompetens, engagemang,
ödmjukhet och lönsamhet.
Det kan tyckas enkelt att dryfta fyra
så självklara kärnvärden, men att
kombinera och dessutom stå för alla fyra
är ett framgångsrecept. Jag törs säga att
Nethouse framgång grundas på den
trygghet både personal och kunder känner
tack vare våra kärnvärden.
Vi fortsätter att växa klokt och har
nyligen slagit upp portarna till vårt nya
kontor i Göteborg där vi för närvarande har
tolv konsulter. Men vi nöjer oss inte med
det – vår ambition är att inom det närmaste
året etablera oss på ytterligare orter i
Sverige. Du som läser det här kanske
känner någon entreprenör som står för
våra kärnvärden och som kan bli vår nästa
Nethouse-pionjär?

Varma hälsningar!

MATS LINDQVIST: VD - Nethouse

Vi går i dina kläder
Det är lika bra att säga det från början: vi är inte riktigt som alla andra.
När andra säger sig ha kundförståelse så går vi flera steg till – vi klär oss i
kundens kläder för att förstå villkoren, förutsättningarna och resultatet av de
IT-lösningar som kunden är i behov av.

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:

Affärs- och
verksamhetsutveckling

IT-infrastruktur

Systemutveckling
och -integration

Här identiﬁerar vi tillsammans med
kunden IT-möjligheterna som ökar
konkurrenskraften eller effektiviserar
arbetet.

Våra IT-arkitekter planerar, ritar och
bygger den plattform som möjliggör
grunden för kostnadseffektiva
IT-system.

Genom att bygga och koppla samman
IT-system arbetar vi med att förverkliga
de IT-lösningar som ökar konkurrenskraften eller effektiviserar arbetet hos
kunden.

Nethouse är konsulter inom IT och management. Vi arbetar inom tre sammanhängande
affärsområden: Affärs- och verksamhetsutveckling, IT-infrastruktur samt Systemutveckling och -integration.
Nethouse har kontor i Borlänge, Göteborg, Stockholm och Örebro och arbetar med kunder
inom såväl privat som offentlig sektor. Bland våra kunder ﬁnns Atlas Copco, Banverket,
DeLaval, Elon, Fortum, Outokumpu, Riksrevisionen, Securitas, Servera och Vägverket.
År 2005 utsågs Nethouse av tidningen Dagens Industri till Årets Supergasell – Sveriges
snabbast växande företag.
Nethouse AB ingår tillsammans med NGM-noterade Precio AB i Nethouse Group AB (publ).

����������������������������������@�����������
�������������������������������������������������������������������������������������������@�����������
���������������������������������������������������������������������������������������@�����������
��������������������������������������������������������������������������������������������@�����������
���������������������������������������������������������������������������������������@�����������

