
Copenhagen Malmö Port
Äntligen ett rapportverktyg där man kan kombinera 
siffror med mycket text.

IBM Software 
Business Analytics 

Sjöfarten spelar en viktig roll i ett effektivt och hållbart internationellt 
transportsystem. Företaget Copenhagen Malmö Port, CMP, är 
den största hamnoperatör i Öresundsregionen och utgör porten 
till hela Östersjöregionen med mer än 100 miljoner konsumenter. 
CMP är också en av de största hamn- och terminaloperatörerna 
i hela Norden, en av de största nordeuropeiska hamnarna för 
kryssningsfartyg och har en nyckelroll för distribution av bilar och 
transitolja.

Sedan 2001 har CMP ökat sin nettoomsättning med 70 procent 
samtidigt som företagets vinst har mångdubblats. Denna positiva 
utveckling kräver naturligtvis stor kontroll på verksamheten, 
regelbunden rapportering och en effektiv hantering av bolagets utfall 
för att fortsätta styra verksamheten på ett positivt sätt. 

En avsevärt omfattande rapportering
En av CMP:s mest betydelsefulla rapporter är månadsrapporten, ett 
ansenligt dokument på över 50 sidor som tidigare gjordes i MS Word. 
Rapporten är mycket innehållsrik, med 45 tabeller och 165 diagram, 
allt baserat på information och data från en rad olika system, källor 
och kalkylblad. Att skapa denna rapport var mycket tidskrävande och 
bestod till stor del av manuellt arbete.

”Att ta fram månadsrapporten tog två till tre dagar, säger Fredrik 
Paulsson, Controller, Copenhagen Malmö Port. Det var mycket klippa 
och klistra mellan kalkylblad, vilket också medförde en ökad risk för fel.” 

Den tidskrävande processen gjorde att rapporterna alltid speglade ett 
historiskt utfall, något som gjorde det svårare att snabbt kunna agera 
och göra justeringar i verksamheten.

En anledning att se över rapporteringssystemen
I samband med en större systemöversyn beslutade CMP att byta ut 
sin ERP-lösning. Där väcktes också möjligheten att samtidigt ta ett 
större grepp över rapporteringen, med ambition att införa en större 
andel automatisering.  

”Vi använde redan IBM Cognos BI, en webbaserad, integrerad 
business intelligence-lösning, som fungerade mycket bra, säger 
Claus Bilberg, Controller Copenhagen Malmö Port. Att kunna addera 
fler funktioner till denna plattform, skulle kunna ge oss ett flertal 
fördelar, som ökad tillförlitlighet, snabbhet och enhetlighet.” 



En mer integrerad och strömlinjeformad 
lösning
CMP tog hjälp av IBMs partner Addedo för att utvärdera hur de 
på bästa sätt skulle kunna bygga vidare på Cognos-plattformen, 
men även för att integrera övriga system på ett enkelt sätt. Addedo 
presenterade IBM Cognos Disclosure Management för CMP, som 
omedelbart gillade upplägget.

IBM Cognos Disclosure Management är en skalbar rapporterings- 
och processautomationslösning som gör det möjligt för användare 
att konsolidera företagets text och siffror på ett överskådligt och 
kontrollerat sätt. Med IBM Cognos Disclosure Management är det 
mycket enkelt att tagga texter i standardrapporter och få automatisk 
uppdatering av data. Det innebär att i en text som exempelvis lyder 
”Förra året hade vi en omsättning på” kan följas av en korrekt 
siffra som hämtas direkt ur rätt system. Lösningen är utmärkt för 
omfattande rapportering där stora mängder text ska kombineras 
med korrekt uppdaterade siffror, diagram, tabeller och figurer.  

”Vi såg att lösningen skulle kunna bidra till att vi kunde automatisera 
insamlingen av data i en enda, dynamisk rapporterings- och 
analyslösning, säger Claus Bilberg.”

IBM Cognos Disclosure Management läser in data från olika system. 
Verktyget gör att det går att kombinera text och siffror på ett enkelt 
och automatiserat sätt. Eftersom data hämtas direkt från källan 
ges en enhetlig bild av verkligheten. Med IBM Cognos Disclosure 
Management kan CMP skapa såväl interna som externa rapporter. 
Det är också mycket enkelt att dela rapporter och dokument i en 
gemensam miljö för att underlätta kontroll och godkännanden.

En snabb rapportprocess ger utrymme för analys
Med IBM Cognos Disclosure Management har stora delar av  
rapportarbetet kunnat automatiseras, vilket gör att kvaliteten och  
effektiviteten i rapporterna ökat. För närvarande hanteras CMPs 
mest omfattande månadsrapport med hjälp av IBM Cognos  
Disclosure Management.

”Nu tar det bara några timmar för oss att göra vår mycket omfattande 
månadsrapport, säger Fredrik Paulsson. Det har inneburit att vi frigjort 
tid och resurser som nu istället kan ägna sig åt att analysera 
resultaten, något som ger verksamheten ett ännu större värde. ” 

Då verksamheten inte längre behöver vänta lika länge på rapporterna 
får verksamheten en snabbare återkoppling. Något som är avgörande 
för att kunna agera på det aktuella utfallet.

CMP tittar nu på att inkludera ytterligare rapporter i IBM Cognos 
Disclosure Management för att kunna erbjuda verksamheten mer 
värdefull information på ett snabbt och säkert sätt.
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”Addedo var mycket lyhörda för 
våra behov och processer. 
Lösningen och förslagen de tagit 
fram har verkligen levererat – och 
det har deras konsultteam också.”  
 – Fredrik Paulsson, Copenhagen Malmö Port
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Om Addedo
Addedo är ett internationellt applikationskonsultföretag och finns 
med bolag i Sverige (Stockholm och Malmö), Schweiz, England 
och Tyskland.

Primärt jobbar vi med att stärka upp processer och systemstöd 
för finansiell rapportering, planering och analys. Addedo har sitt 
ursprung i verksamheten och ekonomi. Vår styrka består i att vi 
förstår företagsekonomiska samband på djupet. Det är därifrån 
vi kommer. Samtidigt som vi har ett brinnande intresse för teknik 
och processer. Denna kombination gör oss unika. Vår kompetens 
och mångåriga erfarenhet ger god förståelse för analys och 
styrning av koncerners finansiella rapportering och planering.

Som en IBM Premier Business Partner och Value Added Reseller 
av IBM Cognos programvara är Addedo en av IBM’s bäst säljande 
IBM programvarupartners i både Sverige och Schweiz.

För att läsa mer om produkter, tjänster och lösningar från
Addedo, besök: www.addedo.com
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