
120 år av tillverkning för tung transport 

Scania startade 1891 och har sedan dess 

byggt över 1 600 000 lastbilar och bussar 

för tung transport. Företaget är verksamt i 

ungefär 100 länder och har nära  

38 000 anställda. ”Canons scannings- 

och arkiveringslösning används idag på 

två verksamheter; hyttillverkningen i 

Oskarshamn, där 1 800 personer arbetar, 

och på slutmonteringen i Södertälje, med 

1 100 anställda, men vi planerar att utöka 

användandet”, säger Dan Weslien på Scania 

InfoMate som är den enhet inom Scania som 

tillhandahåller IT-tjänster.  

Problemet: Den gamla lösningen var inte 
kostnadseffektiv       

Scania har tidigare, sedan 2005, arbetat 

med en annan scannerlösning. ”Men den 

gamla lösningen var inte kostnadseffektiv. 

Med den nya lösningen från Canon får vi 

mindre filer, back up på sparad data, och har 

en gemensam databas som kan utnyttjas 

effektivare”, säger Dan och förklarar: ”Vi har 

en hel del dokument som är kopplade till 

lastbilens säkerhet och kravet är att dessa 

måste sparas i minst tio år, och att spara lösa 

dokument för att senare kunna plocka fram 

vid behov är inte en hållbar lösning. Varje 

lastbil och buss som vi bygger, innehåller 

minst ett dokument som i sin tur kan 

innehålla upp till trettio sidor.” 

Företag Scania

38 000 (världen)

Grundat 1891

Bransch Tung fordonstillverkning

Webbsida www.scania.com  

Kundreferens 
Dokumenthantering

 ”Vi har en hel del dokument som är kopplade 
till lastbilens säkerhet och kravet är att dessa 
måste sparas i minst tio år, och att spara lösa 
dokument för att senare kunna plocka fram vid 
behov är inte en hållbar lösning”

Antal anställda

“Kostnads-
effektiv 
dokument-
hantering 
flyttar in i 
produktionen”



Lösningen: Canon Therefore

Skannings- och arkiveringslösningen 

ger Scania en mer kostnadseffektiv 

dokumenthantering, en dokumentlösning 

som flyttat rakt in i produktionen av 

Scanias lastbilar och bussar. ”Operatörerna 

i tillverkningen fyller i ett kontrolldokument 

som scannas in och lagras i en databas för 

att vid behov kunna eftersökas”, säger Dan 

och berättar vidare att man nu också tittar på 

att spara dokument som används när man 

riggar om bearbetningsmaskiner – allt för en 

mer kostnadseffektiv produktion.   

 

Resultatet: Kostnadseffektiv 
dokumenthantering i produktionen  
av tunga transsportfordon

Canons dokumentlösning ger Scania en bra 

back up av sparad data, filerna är mindre 

utrymmeskrävande och supporten mycket 

bättre än på vår gamla lösning”, säger Dan 

och konstaterar: ”Med Canons lösning  har 

nu en kostnadseffektiv dokumenthantering 

flyttat rakt in i produktionen av Scanias 

lastbilar och bussar.” 

Fördelar för Scania med Canons lösning

 Bra back up 

 Central driftsenhet  

 Mindre lagringsutrymme krävs 

 Bra support

Canons lösning

 Canon Scanner DR-7080 

 Therefore arkiv 

 Kofax scanning

Affären

Dan Weslien framhåller Canons förmåga 

att som leverantör ta ett helhetsansvar för 

den nya scannerlösningen. Han menar att 

Canon uppfyller Scanias höga krav. ”De är 

professionella, kunniga och arbetar utifrån 

ett starkt kundfokus.”

 

Canon Business Center

Gustav III:s Boulevard 26

169 88  SOLNA

Tel: 08-744 85 00

www.canonbusinesscenter.se

”Canon är professionella, kunniga och arbetar utifrån ett starkt 
kundfokus” 


