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Automation ska vara enkelt –
bygg lego!



Vem är jag och vilka är Netgain

• Fredrik är affärsområdesansvarig och Business 
Analyst konsult på Netgain

+ även en sliten småbarnspappa

+ även Östgöte

• Netgain är experter på att hjälpa organisationer i sin 
resa med att automatisera tjänster och processer

• Fokuserar både på metodik & best practice, samt 
teknologier för realisering

• Drygt 40 konsulter på 5 orter

• Automation made easy

Fredrik Spets
Mobil +46 72-514 65 22
fredrik.spets@netgain.se



Vad skall vi prata om?

• Vad står vi inför

• Organisation

• Metodik för automation

• Automationsplattformar

• Plattformskomponenter/Legoklossar

• Digital arbetskraft i automationen
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Digitala / 
automatiserade 
arbetsflöden & 

processer

Användar-
upplevelse
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Metodik

Organisation

Plattform

Digital arbetskraft
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Etablera ett arbetssätt för hur vi möter verksamheten
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Blueprint & 
Requirements 

Analysis
Design/Plan Develop Test Deploy Launch Hand-over

Anställnings-
betyg

Certifierings-
process

Investeringar



Exempel på intern affärsmodell för ”automation as a service”
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Design av automation

Utveckling av digitaliserad process/tjänst

Drift och förvaltning av digitaliserad process/tjänst

Licenser

Support

Drift & Förvaltning

Samfinansierad 
centralt? Behöver 

främja digitaliseringenBekostas av 
kravställaren – ta alltid 
fram ett business case

Paketerad tjänst med en 
bra driver – ex 

SEK/månad och 
användare eller liknande



Exempel på övergripande förvaltningsorganisation / CoE
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App/ 
Work-
flow

Plattformsbas

Integrationer

VerksamhetsområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsområde

App/ 
Work-
flow

App/ 
Work-
flow

App/ 
Work-
flow

App/ 
Work-
flow

App/ 
Work-
flow

App/ 
Work-
flow

App/ 
Work-
flow

App/ 
Work-
flow

Gemensamma app-komponenter / ”Shared services”

Verksamhets-
specifik 

referensgrupp, 
demands, förvaltning

Plattformgemensam 
förvaltning
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Metodik för en hållbar automation
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UserUserUSER

AUTOMATED 
DEPLOYMENT

•Provisioning 
Process

•Familiarization 
Process

•Fulfillment 
Process

SERVICE 
DELIVERY 
AUTOMATION

•Request 
Process

•Enquiry 
Process

•Resolution 
Process

•Feedback 
Process

•Upgrade 
Process

SERENDIPITY 
MANAGEMENT

•Serendipity Process



Metodik för en hållbar automation – SAF Blueprint
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Etablera en gemensam plattform för automation

• Plattformsarkitektur – en ”point solution” 
skalar ej brett

• Multi-tenant

• Komponentbaserad utveckling – rätt 
legoklossar

• Gemensam grunddata och möjlighet att 
samverka kring integrationer mm

• Arkitektur som möjliggör för snabba 
förändringar

• Cloudplattformar är en enabler – skalbarhet, 
säkerhet, tillgänglighet
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Etablera en gemensam plattform för automation
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• Born in the cloud

• Dreamtsoft går på AWS och 
kan därmed finnas inom 
Sveriges gränser
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• Färdiga workflows
/applikationer för bl.a. ITSM 
(ITIL4), CRM, Employee
Onboarding, 
Ärendehantering, 
Utvecklingsstödjande, 
Kontraktshantering mfl
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• Anpassa samtliga delar fritt 
med drag-n-drop teknologi

• Använd scripting som en 
”silver bullet”

• Bygg egna workflows / 
applikationer, kundportaler, 
workflows, integrationer 
utan begränsningar
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• Full ”multi tenancy”

• Alla era kunder/verksamheter 
kan ha egna ”rör”

• Möjliggörare för DevOps
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• Bygg unika 
användarupplevelser 
och anpassa gränssnitt 
fritt efter behov
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If vendor = Cloud City

Minimal necessary fields

If town = Cloud Town

• Första lösning av denna typ 
med en s.k. ”schema-less 
databas”

• Möjliggör för snabba 
förändringar och utveckling
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Cloud tools Dreamtsoft core Customer 
environment

• Byggd från grunden för att 
samexistera med andra 
system och applikationer



Viktiga plattformskomponenter … eller legoklossar
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Questions Issues Requests Insights Notifications Social

Case Request Knowledge
Service Design 

& Catalogs
Subscriptions-

& Assets
Financial/
Invoicing

Orchestration & Automation

Enterprise Data

Users, services, assets, subscriptions, financial data, service levels, catalogs, vendors, contracts, partners etc
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Automatiserade processer och artificiell intelligens
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Automatiserade processer och robotisering
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Attended Robot

Unattended Robot
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Monterplats 11


