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Swedwise handlar om att spara tid och 
energi. Att automatisera ger er möjlighet att 
fokusera på det värdefulla i er verksamhet. 

Förenkla vardagen och skapa tid för det goda.
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OpenText™ Exstream är en centraliserad plattform som möjliggör digital 
mottagaranpassad kommunikation via valfri kanal och format (omnichannel).

EN CENTRALISERAD PLATTFORM FÖR ALLA BEHOV

OpenText™ Exstream, tidigare StreamServe är numer en 
del av Exstream Platform som möjliggör en personaliserad 
kommunikation via omnichannel. 

Verksamheten kan enkelt via affärsdokument och 
infomationsflöden interagera med kunder, leverantörer 
och interna resurser. Design och redigering av kund och 
leverantörsanpassade dokument förenklas med OpenText™ 
Exstream genom att förändring och utveckling görs direkt av 
verksamheten.  

Förändringsprojekt är inte längre i samma grad beroende av IT-
avdelningen vilket leder till förenklade förändringsprocesser, 
kortare ledtider och minskar extern konsultbehov.  

S
wedwise är specialister inom Customer 
Communications Management (CCM), 
plattformar som enligt Gartner och IDC 

är branschledande. Våra kunder beskriver hur 
de med hjälp av Swedwise CCM-lösningar 
har fått en förenklad vardag där dialoger sker 
snabbare och på ett mottagaranpassat sätt. 

3

FÖRENKLA. FÖRÄNDRA. FÖRÄDLA.

Förenkla din vardag och hantering av företags dokument

Flexibelt
Skapa dokument som är individuellt anpassade till varje kund, 
till exempel erbjudanden som syftar till att generera mer- eller 
korsförsäljning.

Enhetligt
En enhetlig grafisk profil som kommuniceras över alla kanaler. 

Personligt
Kommunicera personaliserade budskap direkt med kunderna. 
Affärsansvariga kan själva skapa och administrera vilket 
frigör IT-resurser.

Oberoende Datakällor
Exstream möjliggör digital kommunikation, oavsett 
datakälla/-or, förmedlad via valfri utformat (omnichannel). 
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Benders AB

Swedwise är mycket 
kompetenta och 
utför sina leveranser 
professionellt.”

“

Kundfall



Utmaning
Trots ett modernt affärssystem brottades Benders med att 
dokument var statiska i sitt innehåll medans verksamhetens 
behov var att kunna kommunicera dynamiskt. 

I varje leverans finns behov att kommunicera med kunder 
och leverantörer genom personliga texter och unika bilder i 
affärsdokumenten. 

Det var önskvärt att på ett automatiserat sätt kunna styra 
vilken information som skulle inkluderas i dokumenten. Det 
som i detta fall avgör är parametrar som Benders målgrupper, 
produktgrupper, geografi m.m. Behoven gällde flertalet 
av vanliga och dagliga dokument såsom order, avtal och 
bekräftelser.

Ett tydligt exempel var Inköpsordern som behövde få med unik 
information beroende på vart olika lager finns geografiskt, vilket 
språk som tillämpades samt vilken produktgrupp det berörde. 

Många gånger var det en utmaning att bifoga korrekt 
information såsom kontaktinformation, öppettider och andra 
unika villkor beroende på vilket lagerställe som inköpsordern 
avsåg.

Lösning
Lösningen består av ett webbaserat gränssnitt där Benders kan 
administrera sina affärsdokuments unika behov och krav. 

I verktyget sätts regler för vilka texter och bilder som skall 
appliceras utifrån målgrupper, produktgrupper, geografi m.m. 
Reglerna kan även tillämpas för andra syften. 

Viss information kommer med på dokumenten under 
begränsade datumperioder. Det kan vara, instruktioner, 
säkerhetsmeddelanden eller hälsningsmeddelanden mässor 
eller helgdagar.

B
enders är en av de ledande 
producenterna på den nordiska 
marknaden av byggnadsmaterial ämnat 

för främst utomhus-, trädgård- samt offentliga 
miljöer. Tillsammans med Swedwise, Benders 
har skapat ett automatiserat sätt att tillföra 
dynamisk information till affärsdokumenten. 

Resultat
Att kunna leverera korrekt information i rätt tid betyder 
mycket för Benders. De verktyg som idag används för att 
på ett automatiserat sätt tillföra dynamisk information 
till affärsdokumenten, har stort genomslag på den dagliga 
verksamheten. 

Detta är mätbart i leveransprecision, hur mycket tid det 
besparar funktioner som administration, kundsupport samt att 
det skapar mer försäljning. Investeringen i projektet har haft en 
mycket kort ROI, under 1 år.
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Om Swedwise
Swedwise handlar om att spara tid och energi. 
Genom automation ger ni er möjlighet att fokusera på det 
värdefulla i er verksamhet och bli mer framgångsrika. Vi skapar 
ordning och minskar kostnader genom att utnyttja modern 
teknik samt förädla era investeringar i befintliga system. 

Vill du veta mer? 
Swedwise är certifierad samarbetspartner för OpenText. Vi 
tillhandahåller licenser, uppgraderingar och utbildningar inom 
de teknologier vi arbetar inom, exempelvis OpenText Exstream 
och OpenText Content Suite. 

Kontakta sales@swedwise.com eller ring Roger Wall
+46 70 279 99 71.

ENKLARE OCH SNABBARE KOMMUNIKATIONER 
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OpenText™ Exstream är en centraliserad plattform som möjliggör digital 
mottagaranpassad kommunikation via valfri kanal och format (omnichannel).

EN CENTRALISERAD PLATTFORM FÖR ALLA BEHOV

http://www.swedwise.se




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.
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