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En kort presentation om 
vilka vi är, vad vi gör och 
hur vi kan möjliggöra er 
organisations digitala 
förändring på ett smart 
och effektivt sätt. 
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https://itsoftware.se/


Vi är ett innovativt team 
av likasinnade människor 
som brinner för att hjälpa 
kunder att använda 
digitaliserings möjligheter 
för bästa tänkbara 
service både internt 
och externt. 
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itsoftware.se 

Vi ser oss som en möjliggörare 
som med stöd av mjukvara och 
produkttjänster bidrar till att 
förbättra verksamhetens processer, 
skapa mer värde och affärsnytta. 
Oavsett var er organisation befinner 
sig på digitaliseringsresan just nu är 
IT Software er långsiktiga partner 
för digital transformation.

IT SOFTWARE I SIFFROR 

Genom våra produkter och 
tjänster hjälper vi ca 1,2 mn 
personer få ihop sin vardag 
och bidrar till deras utveckling 
vidare. Det här är verkligen 
ingen liten siffra och vi är 
superstolta över det! Våra 
kunder är ofta medelstora 
organisationer i varierande 
branscher som är i behov av 
att digitalisera och effektivi-
sera med hjälp av automation 
och självhjälp.

Jämfört med tidigare arbetssätt upplever vi att 
effektiviteten och kontrollen över våra ärenden 

har ökat väsentligt. MAGNUS LARSSON,
Tyresö kommun 

https://itsoftware.se/
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våra produkter som stöd. 
Genom att välja de produkter 
och lösningar som passar 
verksamhetens behov kan ni 
påbörja er digitala förändring 
på ett smidigare sätt och nå 
era mål med högre precision. 
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PRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR ALLA VERKSAMHETER

ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM 

TOPDESK

Ett ärendehanteringssystem gör 

det enkelt att bemöta ständigt 

föränderliga kundkrav, hantera 

era arbetsflöden, förbättra er 

kundkommunikation och hålla 

koll på era tillgångar. Alla 

supporterande avdelningar är 

överens om att glada medarbe-

tare ger nöjda kunder. Vårt mål 

är att göra det enkelt och snabbt 

för er att uppnå det. Därför har vi 

teamat upp med TOPdesk – ett 

enkelt ärendehanteringssystem 

som samlar all er ärendehante-

ring i ett enda system.

SERVICE- OCH AFFÄRS-

AUTOMATION ZERVICEPOINT

Upptäck hur lätt du kan komma 

igång med automation! Det blir 

mer och mer nödvändigt med 

automation i dagens IT-miljöer. 

Vi vill se till att höja kvaliteten på 

arbetet för medarbetarna genom 

att minska manuella moment i 

det dagliga arbetet och ta bort 

återkommande-, enformiga- och 

invandna arbetsuppgifter. Därför 

finns vi här, med Zervicepoint 

som en av de vassaste lösnin-

garna på marknaden, för att 

hjälpa er organisation – hela 

vägen.

CHATBOT & LIVECHAT 

MED EBBOT

Frigör tid med hjälp av AI. 

Ebbot är en intelligent chatbot 

som drivs av AI & Machine Lear-

ning, talar 55 språk, och gör er 

verksamhet tillgänglig 24/7. 

Ebbot blir er nya extra kollega på 

jobbet som hjälper verksamhe-

ten att minska ärendemängden 

och tar hand om enkla, repetitiva 

ärenden. Det gör att mer tid 

skapas för era medarbetare att 

fokusera på egen utveckling och 

varje kund får dessutom mer 

uppmärksamhet.

INTEGRATIONSPLATTFORM LINKNOW 
Vår användarvänliga, enkla och egenutvecklade integrationsplattform 

gör att vem som helst kan installera, produktionssätta och övervaka 

integrationer mellan er organisations alla IT system, utan att vara 

utvecklare. Testa först verktyget och se hur er information flyttas 

mellan dina system. Sedan kan du tryggt gå live med dina 

integrationer. Läs mer på linknow.io.
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ebbot

https://itsoftware.se/
https://linknow.io
https://linknow.io
https://itsoftware.se/topdesksverige/
https://itsoftware.se/zervicepoint/
https://itsoftware.se/ebbot/


01
Från första kontakt till proaktiv 
förvaltning finns vi på IT 
Software med er hela vägen. 
Med vår långa erfarenhet och 
expertis inom IT Service 
Managment, hjälper vi er 
nyttja verksamhetens resurser 
på ett strukturerat och 
effektivt sätt. Steg för steg 
guidar vi er till en fantastisk 
kundupplevelse, produktivitet 
och kostnadseffiktivitet.

03
K

U
N

D
R

ES
A KUND

RESA

Att införa ett nytt system innebär inte bara en förändring 
systemmässigt utan också organisationsmässigt. Hos oss får 
du alltid gratis rådgivning där vi går igenom hur er nuvarande 
situation ser ut, vad ni har för framtidsplaner, om det finns 
budget till att göra förändringar, när projektet ska vara klart 
och andra kravspecifika frågor. Utifrån behovsanalysen vet vi 
sedan om vi har de rätta verktygen för att tillgodose 
verksamhetens behov och önskemål. Vi hjälper er med 
systemlösning, kravspecifikation och säkerhet. 

1. BEHOVSANALYS & RÅDGIVNING

Går det att säkerställa att systemlösningen är det rätta 
utifrån verksamhetens förutsättningar utan att ha sett och 
provat produkten på riktigt? Vi anser att genomgången av 
systemet är ett viktigt steg som underlättar beslutet och 
visar fördelarna med nya affärsmöjligheter att utnyttja 
befintliga resurser på ett hållbart och effektivt sätt. Därför 
erbjuds ni alltid en testmiljö under en viss tid för att själva 
utforska och bestämma om ni är redo att gå vidare.  

2. PRODUKTVISNING

Vi jobbar alltid med kunden i fokus och bidrar med vår kompetens 
i den utsträckning som behövs, för att kunden ska arbeta 
strukturerat, proaktivt och känna sig flexibel i produktverktygen. 
För att upplevelsen ska bli så sömlös som möjligt har vi våra 
konsulter som hjälper er i alla steg i processen mot slutmålet – 
en färdig systemlösning som maximerar verksamhetsnyttan. 
Med vår breda erfarenhet ser till att ta med er genom hela 
processen så att ni kan känna er trygga i vad som ska uppnås 
och när: uppstartsmöte-workshop-implementering-
acceptanstester. 

3. INFÖRANDE AV SYSTEMLÖSNINGEN

För att implementering ska lyckas så bra som möjligt är 
kompetens hos användarna en nyckelfaktor. Därför är 
det viktigt att ge innehållsrik och tydlig information om vad 
arbetet kommer att innebära. Genom att tillhandahålla anpas-
sade utbildningar baserat på verksamhetens behov ser vi till 
att ni får rätt kompetens och blir självständiga i ert arbete.

4. SKRÄDDARSYDD UTBILDNING

5. FÖRVALTNING & SVENSK SUPPORT

Vi ser alltid till er organisations bästa och vill att ni ska växa 
med våra systemlösningar. Våra Customer Success 
Managers lyssnar på era behov och bidrar med kunskap 
och insikter mot verksamhetsmålen. Våra svensktalande, 
tekniska experter finns alltid tillgängliga för att hjälpa 
er med supportfrågor. 

itsoftware.se

https://itsoftware.se/
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Varför ska ni välja oss 
som partner? 
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DARFÖR
IT SOFTWARE

itsoftware.se

DARFÖR IT SOFTWARE

För att kundresan ska bli så bra som möjligt är det 
viktigt för oss på IT Software att den personliga rela-
tionen vårdas. Det betyder att vi från första kontakt 
till förvaltning ser till att överlappa kompetenserna 
och erfarenheterna under hela resan, så att ni kan 
känna er trygga med oss som helhetspartner. 

Som en drivande och inflytelserik organisation förbättrar vi 
samhället. Och det gör vi tillsammans med våra medarbetare, 
partners och kunder – med målet att öka det hållbara värdes-
kapandet med framtidens digitala lösningar och tjänster.

ERFARENHET, ENGAGEMANG & HJÄRTA

Vi utgår alltid från kundens behov och anpassar våra lösningar
efter verksamhetens förutsättningar. Våra mjukvaror hjälper er
på ett smart och enkelt sätt att bli effektiva i verksamhetens 
procecesser, skapa automatiserade flöden och leverera bättre 
kundupplevelse. Vi söker ständigt vägar för att förbättra oss och 
vårt arbete, och med detta är vi säkra på att vår erfarenhet i
kombination med vårt utvecklingsfokus gör oss till er trovärdiga 
partner inom Service Management. 

MED KUNDEN I FOKUS

Skanna mig och lär känna våra kunder! Inspireras av hur 
de förenklar och effektiviserar sin vardag med hjälp av våra 
Service Management systemlösningar. 

VÅRA KUNDER BERÄTTAR

Genom våra produkter och tjänster hjälper vi idag ca 1,2 mn 
personer få ihop sin vardag på jobbet. En viktig punkt i vårt 
arbete är att vi gör det tillsammans. Tillsammans med våra 
kunder och kollegor på IT Software, vilket sätter perspektiv på 
hur vi jobbar som ett företag och leder till att vi blir ännu bättre 
på det vi gör – varje dag!

TILLSAMMANS HJÄLPER VI MILJONTALS MÄNNISKOR I 
SAMHÄLLET FÅ ETT BÄTTRE LIV GENOM DIGITALISERING

https://itsoftware.se/
https://itsoftware.se/kundcase/
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IT Software
Teknikringen 9, 583 30 Linköping

+46 (08) 33 57 00

sales@itsoftware.se

https://itsoftware.se/
mailto:sales@itsoftware.se
https://www.linkedin.com/company/it-software-solutions



