
Make time
for the good 

http://www.swedwise.se


Swedwise handlar om att spara tid och 
energi. Att automatisera ger er möjlighet att 
fokusera på det värdefulla i er verksamhet. 
Förenkla vardagen. Skapa tid för det goda. 
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Customer
Communications 
Management

Möjliggör att en intern och extern 
mottagaranpassad kommunikation sker
på ett enkelt, säkert och automatiserat sätt.

02
Enterprise 
Content 
Management

Säkerställ informationsförvaltning och 
regelefterlevnad i en värld av ständigt 
ökande komplexitet.

03
Digital 
Asset
Management
Hantera på ett automatiserat sätt video-, 
bild- och ljudfiler. Ett gränssnitt från skapande 
till kommunikation.

04
Digital 
Process
Automation
Förenkla de processer som rör leverantörs- och 
kundreskontra, samt hanterar alla in- och utgående 
fakturor via en sömlös end-to-end-process. 

05
API-driven
och Hybrid
Integration
Skapa snabbare mer flexibla informationsflöden. 
Öka säkerhet och integritet i befintliga system.
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OpenText™ Exstream och StreamServe möjliggör digital kommunikation, oavsett 
datakälla/-or, som förmedlas via valfri kanal och format (omnichannel).

Swedwise är specialister inom Customer 
Communications Management. Plattformar 
som enligt Gartner är branschledande. Våra 
kunder beskriver hur de med hjälp av Swedwise 
lösningar fått en förenklad vardag där dialoger 
sker snabbare och på ett mottagaranpassat sätt. 

OpenText™ Exstream, tidigare StreamServe är 
numer en del av Exstream Platform som möjliggör 
personaliserad kommunikation via omnichannel. 
Verksamheten kan enkelt via affärsdokument 
och infomationsflöden interagera med kunder, 
leverantörer och interna resurser. 

Design och redigering av kund- och leverantörs-
anspassade dokument förenklas med OpenText™ 
Extream genom att förändring och utveckling 
görs direkt i av verksamheten. 

Förändringsprojekt är inte längre i sammagrad 
beroende av IT-avdelningen vilket leder till

EN CENTRALISERAD PLATTFORM FÖR ALLA BEHOV

förenklade förändringsprocesser, kortare 
ledtider och minskar externt konsultbehov.  

Förenkla din vardag och hantering av företagets 
digitala dokument:

Flexibelt
Affärs- och processansvariga kan på ett kontrollerat 
och säkert sätt själva skapa och administrera.

Enhetligt
En enhetlig varumärkesprofil på kan ett standiserat 
sätt kommuniceras information via Omnichannel. 

Personligt
Skapa dokument som är individuellt anpassade till 
varje kund.

http://
http://
http://
https://www.youtube.com/watch?v=9Rah8_wqN6M


Enterprise 
Content 
Management 
Säkerställ regelefterlevnad 
och informationsförvaltning 
i en värld av ständigt ökande
komplexitet.
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https://swedwise.com/sv/fokusomraden/enterprise-information-management/ecm/


ENKELT ATT LAGRA, SÖKA OCH DELA 

UTVECKLA, KONTROLLERA OCH SÄKRA DIN INFORMATION
MED OPENTEXT™ CONTENT SUITE

Dagens verksamheter och organisationer 
hanterar en ständigt ökande volym av 
information. Ofta sker det i samarbete, både 
internt och externt, i olika konstellationer samt 
med olika mottagare. Det är ofta ont om tid, 
inkorgen är full och det är svårt att avgöra om 
en person har rätt version av ett dokument.

OpenText™ Content Suite
Vi har omfattande erfarenhet av användning av 
OpenText™ Content Suite som är grundstenen i 
OpenText™ Enterprise Information Managements 
(EIM) verktygslåda. Content Suite är utformat 
för att hantera informationsflöden och är en 
del av ett allomfattande Enterprise Content 
Management (ECM). Med Content Suite höjs 
säkerheten genom att garantera regelefterlevnad, 
dokumentstandarder och accesser.

Anpassningsbara gränssnitt
Bygg vyer utifrån användarnas och verksamhetens 
behov. Koppla information och dokument till 
befintliga system med ett gemensamt och/eller 
individuellt gränssnitt. Anpassa utifrån behörighet, 
person, roll etc.
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REST-APIS
AS STANDARD

DOCUMENT 
MANAGEMENT
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GUI

Utveckla, kontrollera och säkra din information med våra arkiveringstjänster och 
Enterprise Content Management (ECM) lösningar.

Flexibelt & säkert
Försäkra er om regelefterlevnad, dokumentstandard 
och säkerhet samtidigt som funktionalitet och 
flexibilitet kan nyttjas av användarna.

Följ GDPR på ett automatiserat sätt
Verktyget OpenText™ Content Server ger enligt 
Gartner en branschledande lösning för att uppfylla 
GDPR:s krav och säkerställer regelefterlevnad på 
svenska företag.

Förädlar information för innovation och tillväxt:

• Integrera med befintliga system och processer 

• Distribuera och dela information automatiserat för rätt 

mottagare och i rätt kontext 

• Utveckla informationssäkerhet genom hela dess 

livscykel

• Integrera sömlöst med kunder, partners och 
leverantörer

• Ta ett helhetsgrepp på och förvalta företagets totala 

informationsbank

https://swedwise.com/sv/fokusomraden/licenser/opentext-exstream/
https://swedwise.com/sv/fokusomraden/licenser/opentext-content-suite-server/
https://swedwise.com/sv/fokusomraden/licenser/opentext-content-suite-server/
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En central lagringsplats 
för att enkelt kunna skapa, 
återanvända, uppdatera och 
publicera mediafiler.

Digital
Asset 
Management

https://swedwise.com/sv/fokusomraden/enterprise-information-management/digital-asset-management/
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DAM OCH PIM – VAD ÄR SKILLNADEN?

NÄR BEHÖVER JAG DAM?

P När det är många människor inblandade i många olika processer kring filerna.
P När det finns en stor mängd filer.
P När det behövs en central lagringsplats för digitala medier.
P När åtkomst av bilderna behövs från både desktop och mobil.
P När filer delas av interna och externa resurser.
P När hastighet och ’time-to-market’ är viktigt.

Idag använder vi allt mer bild, ljud och film i 
presentationen av företagets produkter. Det 
kan vara i en webbshop, i offerter eller andra 
kommunicerande forum internt och via partners. 
Volymerna av mängden media att underhålla, 
redigera, initiera och revidera växer snabbt. 
PIM-systemets funktioner räcker inte för 
verksamhetens alla behov.
 
Med en DAM-lösning får verksamheten en 
central lagringsplats för att enkelt kunna skapa, 
återanvända och uppdatera mediafiler. Här 
produceras, publiceras och distribueras digitala 
medier på valfri kanal via en säker och skalbar 
plattform. Användaren kan i lösningen följa sina 
processflöden för att producera och publicera i 
valfri kanal.

OpenText™ Media Management 
Vi är en återförsäljare av DAM (Digital Asset 
Management) där OpenText™ Media Management 
ingår. Lösningen kan kontrollera och förmedla 

företagets alla digitala mediaresurser på ett 
standardiserat sätt. Med Media Management ökar 
ni säkerheten och möjliggör att ljud, bild och text  
automatiskt skickas i rätt format till den enhet 
mottagaren använder. 

Öka säkerheten genom tydligare styrning
Höj kvaliteten och säkerheten. Kontrollera och 
förmedla företagets alla digitala mediaresurser 
på ett standardiserat sätt.

Ordning och reda på ett enkelt sätt
Skapa, återanvänd och uppdatera mediafiler på 
ett enkelt sätt för att snabbare kunna nå ut med 
budskap och kunddialoger.

Utveckla era kunddialoger
Kommunicera automatiskt ljud, bild och text i rätt 
format och i realtid till kunder och partners.

Den viktigaste skillnaden är att ett Digital Asset Management på ett automatiserat sätt 
hanterar en organisations alla bilder, ljud och filmer. Ett Product Information Management 

(PIM) fokuserar på en produkts livscykel såsom priser, volymer och leveranser.



Uppfyll kraven på arbetsflöden 
med automatisk tolkning, klas-
sificering och inmatning till dina 
verksamhetssystem. 
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Digital 
Process 
Automation 

https://swedwise.com/sv/fokusomraden/enterprise-information-management/bpm/
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Uppfyll kraven på dina arbetsflöden med automatisk tolkning, dokumentklassificering, 
och inmatning till dina verksamhetssystem.

HUR FUNGERAR DPA?

Tidigare har Business Process Management 
(BPM) varit tillräckligt för att leverera men 
då dagens förändringstakt är högre och 
informationsmängden stor. Det krävs något 
mer. Digital Process Automation (DPA) kan 
hantera arbetsflöden på ett automatiskt sätt. 
Detta skapar helhet och överblick gentemot 
kunder, produktion och leverantörer. 

Med DPA kan du automatisera och utveckla 
kopplingar mellan befintliga processer i en 
verksamhets ERP lösningar. Ni får dem att fungera 
bättre tillsammans genom att skapa en överblick, 
spårbarhet, ordning och reda samt möjliggöra en 
automatisk regelefterlevnad. och minskad manuell 
maskinskrivning och pappershantering. 

Med hjälp av våra lösningar för dokument- och 
teckenigenkänning fångar och tolkar ni digitala 
och pappersdokument, skannade bilder, e-post 
m.m automatiskt. 

Genom att digitalisera inköpsordrar, följesedlar 
och andra dokument hanteras alla in- och 
utgående fakturor via en sömlös elektronisk end-
to-end-process oavsett struktur och format på 
dokumenten. 

Swedwise är återförsäljare av Kofax ReadSoft™ 
Invoices, TotalAgility och OpenText™ lösningar.

Automatisera inkommande dokument: Papper, 
digitala bilder och digitala dokument

Typer: Strukturerade, semistrukturerade och 
ostrukturerade dokument

Tecken: Tryck/OCR tolkning, handskrift/ICR 
markeringar/OMR och streckkoder

Mål: Arkiv, HR, undersökningar, postorder, PDF, 
ERP, CRM, folkräkning m.m.

Framtidssäkra dina processer
Vi integrerar våra DPA lösningar i många 
ERP-miljöer inklusive bland andra:

Microsoft Dynamics AX

SAP My SAP

Infor M3

Jeeves Information Systems Jeeves

AWS  EBS 

http://
http://


API-driven  
och Hybrid
Integration

05

Skapa och förvalta ett 
applikationsnätverk byggt på 
API:er som kopplar ihop vad 
som helst med vilket system 
som helst. 

https://swedwise.com/sv/fokusomraden/integration/


SNABBT. ENKELT. SÄKERT.

Dagens integrationsutmaningar kräver den sen-
aste generationens lösningar både on-prem och 
i molnet. Vi kan snabbt ge värdefull hjälp med 
lösningar kring API-driven integration, Hybrid-
integration, DevOps, Mikrotjänster, Internet- of-
Things tillsammans med traditionella integra-
tioner som exempelvis EDI och ESB integration.  

API och hybridarkitektur
MuleSofts Anypoint Platform™ är en unikt byggd 
och integrerad lösning för att designa, utveckla, 
säkra, förvalta och drifta API:er samt integrationer. 
Plattformen fungerar on-prem eller molntjänst 
och/eller som hybridlösning. 

Vi hjälper verksamheter att gå från traditionell 
EDI till en API-driven utvecklingsstrategi utan 
att riskera att förlora ackumulerat abetade eller 
upparbetade EDI-flöden. Samtidigtgeskontrollerad 
access till verksamhetens kärnsystem.

Resultatet av API-driven integration är en 2- till 
5-faldig minskning av utvecklingstiden. Att lansera 
nya initiativ, koppla upp system och partners samt 

Anypoint Platform™ skapa och förvalta ett applikationsnätverk byggt på API:er 
som kopplar ihop vad som helst med vilket system som helst. Precis som Gartner 

också framhåller i sina utvärderingar.

låsa upp data tvärs igenom hela organisationen 
medför en sänkt kostnad med 30%.

Lås upp ditt data – genom hela organisationen:

Wrappers
Använd “API-wrappers” för att skapa och publicera 
RESTful APIer ovanpå befintliga EDI-flöden på ett 
nytt, säkert och enklare sätt.

Mikrotjänster
Skapa en microservices-baserad miljö för att 
utveckla nya och befintliga integrationer som 
är enklare och snabbare att utveckla, drifta och 
förvalta.

Applikationsnätverk
Använd en API-driven strategi och skapa ett 
applikationsnätverk som är baserad på såväl 
API integrationer som befintliga EDI integrationer 
i samma plattform.

SKAPA ETT APPLIKATIONSNÄTVERK MED ANYPOINT PLATFORM™
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https://swedwise.com/sv/kontakt/
https://swedwise.com/sv/fokusomraden/licenser/mulesoft-anypoint-platform/
http://
http://
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MAKE TIME FOR THE GOOD

Swedwise är ett it-bolag med kontor i Karlstad och Stockholm.
 Sedan 2010 erbjuder vi mjukvarulicenser, konsultation, mjukvaruutveckling och support. 

Genom informationshantering ger vi våra kunder mer tid för sina verksamheter.

http://www.swedwise.se

