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DET FINNS MED ANDRA ORD FORTFARANDE BEHOV AV att effek
tivisera användarnas arbete med SAP genom att förbättra 
gränssnitt och processer. I synnerhet när det gäller arbete som 
kräver uppdatering av flera poster i systemet, så har de senaste 
stora nyheterna från SAP inte inneburit några direkta framsteg. 
Nyligen diskuterade jag detta med en kund som använder ett 
webinterface för att uppdatera finansiella transaktioner. När 
man ska uppdatera enstaka transaktioner så fungerar det ut
märkt och är ett användarvänligare alternativ än det gamla SAP 
GUIt. Det är när över 30 transaktioner ska registreras – och helst 
på kort tid – som webinterfacet är mindre bra. Som tur är finns 
en metod att ladda in all data i SAP på en minut med ett fåtal 

knapptryckningar, direkt från det Excelark användaren får 
skickat till sig. På detta sätt slipper man all tidskrävande manu
ell inmatning som är frustrerande även i ett vackert gränssnitt. 

Denna artikel går igenom ett antal typiska situationer, som 
den ovan, när Winshuttle har använts av olika bolag i Norden 
för att effektivisera sitt arbete. Fallen som beskrivs på kom
mande sidor är hämtade från olika sektorer, från kunder av 
olika storlek, och beskriver tillämpningar i olika SAP ERP 
moduler. På slutet kommer även lite statistik kring användan
det i Norden idag. Förhoppningsvis ger detta några idéer om 
hur ni själva kan använda tillgänglig teknologi för att automa
tisera processer som idag är mer manuella än de behöver vara. 

TEXT: CHRISTER MÄKELÄ, Adsotech

Mer hästkrafter  
till den gamla  

arbetshästen SAP ERP

I snart 30 år har SAP ERP (R/3, ECC6) tjänat företag och har förtjänat  
epitetet "arbetshäst". SAP arbetar kontinuerligt med att hålla den i gott 

skick genom nya versioner och förbättringar, exempelvis HANA, Fiori 
och Screen Personas. Det finns dock ett par utmaningar som återstår 

trots dessa förbättringar. HANA ger snabbare svarstider och  
snabbare rapporter som i princip visar realtidsdata. Med Fiori 

och Screen Personas blir gränssnittet modernare och mer 
anpassat för den uppgift som ska utföras, men tiden 

för att mata in information genom användar-
gränssnittet är inte avsevärt 

kortare än tidigare.
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ENKLARE DATALADDNINGAR
Den äldsta tillämpningen av verktyg och processer för mass
uppdatering är inom migrationsprojekt. SAP tillhandahåller 
LSMW (Legacy System Migration Workbench) som huvudsak
ligen används för migration och stora dataladdningar. 

LSMW är ett snabbt verktyg eftersom det är en direkt upp
datering av SAPtabeller, men har också ett par nackdelar. För 
att använda LSMW behöver en användare ca två dagars utbild
ning och normalt sett får, av säkerhetsskäl, bara ett begränsat 
antal experter använda verktyget. Eftersom dessa experter ofta 
har många andra uppgifter kan slutanvändare få vänta länge på 
att få sina dataladdningar gjorda. Säkerhetsaspekten är också 
ett problem i sig: Eftersom LSMW uppdaterar tabeller direkt 
gör det att hela SAPsystemet är öppet för ändringar, vilket dels 
är ett behörighetsproblem och dels utgör en stor risk för om
fattande felaktiga uppdateringar som inte kan reverseras.  

Dessa brister har lett till att ett flertal mer användarvänliga 
och säkrare tredjepartsprodukter som kan användas direkt av 
slutanvändarna har utvecklats. De första versionerna släpptes 
för tio år sedan och har utvecklats vidare sedan dess. En av dessa 
produkter är Winshuttle och i följande exempel från HCM, FI, 
MM och PM/EAM beskrivs lite mer i detalj hur Winshuttle 
används idag. 

Inom HCM (Human Capital Management) är en vanlig tillämp
ning massuppdateringar i samband med organisationsföränd
ringar när nya organisationsenheter ska skapas och personer 
ska flyttas från sin gamla till sin nya. Ett annat exempel är vid 
uppköp när nya enheter ska föras in i en befintlig organisation. 

Outotec är ett finskt stålföretag som använder Winshuttle. 
Enligt Riikka Kämäräinen (Senior Manager Global Support 
Model and Servicedesk) hanterade de alla uppdateringar i SAP 
i samband med två uppköp på bara 2 timmar. På denna tid för
des mellan 300400 anställda in i SAP HCM och kopplades till 
sina nya organisatoriska enheter. 

I denna tid räknas inte den tid det tog att ta fram den informa
tion som skulle matas in, men det är tid som går åt oavsett  
metod eller gränssnitt för inmatning i SAP. Utvecklingen av de 
script som behövdes tog 2 timmar och själva körningen för att 
uppdatera SAP skötte sig själv och tog endast ett par timmar 
när den kördes.

Riikka har berättat att de nu gör alla uppdateringar när  
an ställda byter bolag inom koncernen med Winshuttle. Exem
pel på data som uppdateras är arbetsscheman, persondata, ad
ress information, bankkonton, etc. För att hantera detta har de  
utvecklat Exceltemplates som används när information ska 
samlas in. 

Outotec använder också Winshuttle för att uppdatera kost
nadsställen. Att uppdatera mer än t ex 1 000 kostnadsställen  
tar verkligen lite tid med Winshuttle, totalt bara ca 2 timmar. 
Enligt Riikka lönar det sig att skapa ett script i Winshuttle och 
köra in det via Excel jämfört med manuell inmatning om man 
ska uppdatera mer än 30 enskilda objekt.

Många andra kunder använder Winshuttle för att göra 
massuppdateringar inom HR. Exempelvis för att hantera an
ställningar av sommarjobbare, löneuppdateringar, bonusbe
talningar, olika ändringar av infotyper, etc. 

Finans är en av de vanligaste tillämpningarna av Winshuttle. 
Ett exempel är Maersk Line som minskade tiden för manuell 
inmatning för att hantera inkommande betalningar (F28 och 
F32) med 90%! Tack vare detta kunde Maersk omallokera  
50 heltidsanställda till mer värdeskapande uppgifter än att 
knappa in data i SAP. 

Winshuttle och liknande verktyg kan även användas för mer 
löpande hantering av data. Meneta A/S i Danmark, som pro
ducerar bilkomponenter, är ett exempel. Meneta har använt 
Winshuttle för massuppdateringar av masterdata under lång 
tid. Enligt Karsten Salin (SAP Business Analyst) har man med 
Winshuttle Transaction gjort stora besparingar samtidigt som 
man fått högre datakvalitet och gjort färre misstag.

Karsten nämner också en annan tillämpning där man gjort 
stora besparingar och det är vid löpande uppdateringar av  
enstaka masterdataobjekt: ”Det bästa exemplet på tidsbespa
ringar är när man skapar en viss typ av material där det tidi
gare gick åt 1,52 timmar för att göra det komplett. Genom att 
koppla samman sju script till ett Exceltemplate kan vi med en 
körning köra transaktionerna MM01, MM02, CS01, CS02 och 
CA02. I Winshuttle kan vi göra samma sak på mindre än 2  
minuter. Enbart med denna tillämpning har vi sparat minst  
100 timmar per år.” 
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Stora Enso använder Winshuttle på sina sex pappersbruk 
i Sverige sedan ett år tillbaka. AnnSofi Boqvist (Doku
mentationstekniker) upptäckte Winshuttle på SAPSA 
IMPULS i Stockholm 2014 och har därefter använt lös
ningen, främst inom underhåll (PM/EAM). Huvud
sakligen gör man massuppdateringar inom projekt
styrt underhåll, men man använder även Winshuttle 
till löpande uppdateringar av utrustningar, etc. 

När man skulle slå ihop tre "plants" till en sattes 
Winshuttle på prov. All data inom PM med tillhöran
de kopplingar till MM och FI/CO skulle migreras. 
Man gjorde förberedelser och städade data innan det 
var dags att flytta allt under en helg. Idag kan inte Ann
Sofi föreställa sig hur detta skulle klarats av utan Win
shuttle. Arbetet skulle tagit mycket längre tid och det hade 
varit svårt att få in allt under den tid de hade till förfogande. 

Användningen av Winshuttle har nu expanderat till Finland 
för FI/CO och även till fler uppgifter i den löpande underhålls
verksamheten.

 
ANVÄNDNINGSSTATISTIK

Winshuttle används av över 100 SAP kunder i Norden och är 
mer eller mindre en de facto standard för SAP Excelbaserade 
Master Dataverktyg. Adsotech som är återförsäljare av Win
shuttle har analyserat statistik från 60 kunder som represen
terar både små och stora företag – de allra största undantagna. 
Under de senaste 12 månaderna har kunderna kört över  
600 olika standardtransaktioner och över 100 olika Ztrans
aktioner som automatiserats. Under perioden exekverades 
transaktioner 133 miljoner gånger. 

Det går inte att beräkna exakt vilken tidsbesparing detta med
fört, eftersom olika kunder uppdaterar olika många fält och an
vändare är olika snabba. Men mängden manuella transaktio ner 
som undvikits innebär att det handlar om en massiv tidsbespa
ring. Antar man att en transaktion i snitt hade tagit en minut att 
utföras har dessa 60 kunder sparat 1 100 mans arbete på ett år. 

SAMMANFATTNING
Organisationer växer genom fusioner, uppköp eller organisk 
tillväxt. De administrativa kostnaderna måste krympa för att 
företag ska kunna växa. Det enda sättet att undvika exponen
tiellt ökande kostnader är att göra mer med samma eller till och 
med mindre resurser. Det är av detta skäl det är intressant att 
använda sig av Winshuttles lösningar i olika SAPprocesser. 
Genom att använda denna teknologi, och genom att kontinu
erligt utöka och förbättra användningen, har man en agil och 
snabb metod att standardisera arbetssätt, automatisera och  
driva ner kostnader. 

Kunder som deltagit i vår undersökning har förbättrat sitt 
sätt att arbeta med SAPprocesser i modulerna i rutan här intill.  
Detta är ett tydligt bevis för att Winshuttle kan användas till att 
automatisera i princip vilken SAPtransaktion som helst.         

Listan där Winshuttle idag används 
bland företagen som deltog i under-
sökningen är: 

Basis Component (BC) Logistics General (LO)  
Controlling (CO) Materials Management (MM) 
Cross-Application (CA) Plant Maintenance (PM)  
Custom Tcode (Custom) Production Planning (PP)  
Environmental &  Project Systems (PS)
Health Science (EHS) Quality Management (QM)   
Finance (FI) Real Estate (RE) 
Human Capital Manage- Sales & Distribution (SD)
ment (HCM)  Supply Chain Management (SCM) 
Industry Solutions (IS) Warehouse Management (WM) 
Inventory Management (IM) 
Logistics Execution (LE)          
  

Dessa processer förbättras kontinuerligt utan att ändringar  
behöver göras i SAP. Detta möjliggör en effektiv tillämpning av 
lean metodologi inom dessa företag. Där man tidigare hade 
kostnadsökningar och risk för förseningar och fel kan man  
istället med standardisering och automatisering uppnå lägre 
kostnader och högre kvalitet. Detta ökar våra kunders kon- 
kurrenskraft.

PM/EAM


