
Samma inköp - hälften av tiden
Veronika Karvonen, Ocab i Stockholm AB                      Visma Premium

Snabbt, tryggt och enkelt. Det är några av fördelarna som Veronika Karvonen, administratör på Ocab i Stockholm AB, ser med 

Visma Premium. Veronika halverade sin tid på företagets inköp med hjälp av inköpstjänsten. 

Ocab är ett saneringsbolag med kontor i 37 olika orter i 
Sverige. Veronika Karvonen arbetar med administration på 
Ocabs kontor i Sollentuna och har arbetat med kontorets inköp 
i sex år, varav tre år med inköpstjänsten från Visma Advantage.

Veronika berättar hur inköpsportalen med alla avtal samlade 
på ett enda ställe har underlättat för henens arbete kring 
inköp. 

– Tidigare beställde jag kontorsmaterial på ett ställe, trycksaker 
på ett annat ställe och visitkort på ett tredje. Nu slipper jag 
leta på olika ställen och kan istället beställa allt genom Visma 
Premium direkt. 

En trycksakslösning som halverar tiden
Veronika använder trycksakslösningen genom Visma Premium 
och där finns alla företagets egna trycksaksmallar redan  
samlade. Tidigare beställningar finns även tillgägngliga för 

ytterligare beställning. Detta medför en mycket smidigare 
beställning av nya trycksaker och nybeställningar av befintligt 
material. 

Innan Veronika började använda trycksakslösningen från Visma 
Premium behövde hon ofta vänta flera dagar innan  
trycksakerna levererades till kontoret. Idag går det mycket 
fortare. 

– Tidigare när jag beställde nya visitkort fick jag alltid skicka 
korrektur fram och tillbaka innan beställningen lades. Nu går 
jag bara in i inköpsportalen och gör eventuella ändringar, 
klickar sedan på ”Beställ” och ett par dagar senare har jag 
visitkorten i min hand. Tack vare detta har jag kunnat halvera 
tiden som jag lägger på trycksaksbeställningar.

Upptäck fördelarna 
med en samlad 

köpkraft



Om Ocab i Stockholm AB

Ocab är rikstäckande inom sanering och 

avfuktning  och utför tjänster inom sanering, 

rengöring, avfuktning och genomför olika typer 

av utredningar inom byggnadsmiljö. 

Lösning från Visma
Visma Premium

Slipper hålla eget lager på trycksaker
Veronika berättar också att hon förut ofta fick hålla stora lager av blanketter 
och andra trycksaker på kontoret då det ofta tog så lång tid att beställa. Idag 
slipper hon det problemet. 

– Tidigare tog det ofta lång tid innan jag fick trycksakerna levererade och då 
kunde blanketterna eller broschyrerna plötsligt ta tvärslut och så var vi utan i 
flera dagar. Nu levereras de mycket snabbare, så nu slipper jag ha ett jättelager 
på kontoret hela tiden.

En enda kontaktyta som ordnar det mesta
- Tidigare när jag beställde kontorsmaterial brukade jag mejla beställningar 
direkt till leverantören, men blev alltid orolig för vem som tog emot  
beställningen om min kontaktperson var sjuk eller bortrest. Nu när jag lägger 
alla beställningar via en enda inköpsportal kan jag vara säker på att någon tar 
hand om beställningen direkt. 

Veronika förklarar också att Visma Advantage kundservice har varit till hjälp när 
hon vill beställa specifika produkter.

– Ibland kan jag vilja beställa lite udda produkter som inte finns som standard 
och då ringer jag kundservice som alltid har sett till att ordna produkterna. De 
återkommer alltid samma dag och lägger beställningen. Det har aldrig varit 
några problem.

Utmaningar:

Ägnade för mycket tid åt trycksaks- 

beställningar och saknade rutiner för hur 

inköpen skulle hanteras. 

Lösning:

Implementering av färdigförhandlade  

inköpsavtal genom Visma Premium och  

inköpsportalen, samt trycksakslösning och 

projektledare. 

Resultat:

Ocab har halverat tiden som de lägger på 

trycksaksbeställningar och genom  

inköpsportalen har de nu bättre rutin på 

vilka avtal som ska användas. 

”Jag halverade min tid som jag ägnade åt inköp”

- Veronika Karvonen, Ocab i Stockholm AB
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Visma Advantage samförhandlar inköp för 15 000 små och medelstora 

företag. Tack vare vår stora köpvolym kan vi erbjuda lika starka avtal som 

vanligtvis endast större företag kan få tillgång till . 

Visma Premium är vår inköpstjänst för det större företaget. Som kund 

i Visma Premium får du tillgång till starka inköpsavtal  men även en 

projektledare som hjälper er med besparingsanalys, inköpsstrategier, 

implementering av avtalen, med mera. 


