
Sesam2 är ett komplett system för hantering av hjälpmedel inom 

olika verksamheter såsom hjälpmedel, syn- och hörcentraler 

m fl. Genom att Sesam2 hanterar alla steg och processer inom 

kundorder, lager, inköp, retur, service, prissättning och fakturering 

får du både en samlad, total överblick och ett instrument för 

styrning mot uppsatta mål. Sesam2 har funktioner för samtliga 

rutiner inom hjälpmedelshanteringen och är ett it-system med 

minimala anpassningsbehov och kort inlärningstid.

Enkelt och användarvänligt gränssnitt
Sesam2:s gränssnitt anpassas efter användarens funktion i 

verksamheten. Med både översiktlig meny, snabbmeny, direktlänkar, 

sökfunktioner och egna genvägar kan användarna snabbt hitta rätt 

funktion. Att systemet är flexibelt gör inlärningstiden kort och det 

blir lätt att komma igång.

Högre utnyttjandegrad av hjälpmedel – lägre inköpskostnader
Sesam2 har en avancerad logik för att återanvända hjälpmedel. 

Detta innebär att Sesam2 först kontrollerar om det finns hjälpmedel 

att rekonditionera innan man beställer nytt från leverantör. Med 

rekonditioneringsplanering skapar systemet automatiskt aktiviteter 

för hjälpmedel som ska levereras ut.

Flexibelt system för långsiktighet
Med Sesam2 har man ett mycket anpassningsbart system. När 

omvärlden förändras, eller politiska beslut ger nya förutsättningar 

för verksamheten, är Sesam2 redan byggt för att hantera 

förändringarna.

Erfarna verksamhetskonsulter
När man driftsätter Sesam2 får man inte bara marknadens mest 

använda hjälpmedelssystem, utan också tillgång till Amestos 

erfarna kundkonsulter. Våra konsulter har stor erfarenhet av 

hjälpmedelsverksamhet och förstår kundens vardag. Detta 

innebär att vi säkerställer en optimal process från projekt till 

driftsättning samt ger kunden kontinuerligt stöd vid fortsatt 

verksamhetsutveckling.

Förskrivarsystemet webSesam
Sesam2 är fullständigt integrerat med förskrivarsystemet 

webSesam. Med webSesam får man ett användarvänligt webbaserat 

system där förskrivarnas alla beställningar och arbetsorder

går rakt in i Sesam2. Förskrivarna får brukarinformation, 

artikelsökning och uppdaterade leveransbesked – och mycket mer.
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Kostnadseffektivt för alla parter
Genom att systemet har stöd för alla processer från inköp till 

fakturering, finns en unik möjlighet att styra verksamheten på ett 

extremt kostnadseffektivt sätt.

Fullt integrerbart med ekonomisystem
Systemet kan integreras mot flertalet marknadsledande 

ekonomisystem, t ex Agresso, Raindance mm.

Integrerat med Sveriges största artikeldatabas över hjälpmedel
Aldrig har det varit enklare att upprätthålla ett aktuellt 

artikelregister. Uppläggning av nya artiklar och uppdatering av 

befintliga görs smidigt med hjälp

av import från artikeldatabas.

Verksamhetsuppföljning
Med Insight, som är ett datalager kopplat till Sesam2:s databas, har 

man alltid tillgång till aktuell information för att skapa rapporter 

och analyser. I Sesam2 kan man också direkt exportera listor och 

data vidare för bearbetning i Excel.

Vi värnar om långvariga kundrelationer
Amesto sätter kunden i fokus. Vi ger användarna stöd från 

projekt, driftsättning, förvaltning och verksamhetsförändringar. 

En kundansvarig konsult är behjälplig vid frågor angående 

verksamhetsstyrning, anpassningsförslag mm medan vår 

kundsupport finns till hands för löpande frågor kl. 8-16 varje vardag.

Till stöd för användarna finns hjälptexter, som uppdateras 

kontinuerligt. Dessutom erbjuder Amesto regelbundet 

grundutbildningar inom olika moduler samt kundanpassade 

utbildningar på begäran.

Vi säkerställer en optimal 
process från projekt till 
driftsättning.

Moduler i Sesam2
Kundorder
Förskrivning, lagerflytt, turbilar, hjälpmedel per mottagare

Tjänster
Aktiviteter (arbetsorder), aktivitetsplanering, förebyggande 

underhåll, tidrapportering

Inköp
Inköpsorder via inköpsförslag eller manuellt, returer, inköpsöversikt, 

fakturaavstämning

Lager
Godsmottagning, hämtorder, retur från mottagare, 

rekonditionering, plocklistor, utleverans, lagersaldon

Fakturering
Fakturaunderlag, hyresavtal, byte mottagare/betalare

Ekonomi
Bokföringsunderlag, avskrivning, lagervärdesjournaler

Prishantering
Priskalkylering, prislistor, fråga pris

Artiklar
Individartiklar, komponenthantering, ersättningsartiklar

Parter
Betalare, kunder, leverantörer, resurser, mottagare

Administration
Dokument, användare, behörighet, lokala instruktioner

Grundregister
Avrundning, kommunkoder, postnummer, textförkortningar, valutor
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