Partner c a s e

iSMoTec tryggar M3-driften
T e x t : F r e d r i k N y b y f o t o : C o nn y J o n s s o n

Turen att bli presenterad som
partnercase har kommit till
iSMoTec, en av Infors Service
Partner. Företagets huvudkontor ligger i Skoghall söder
om Karlstad och deras erbjudanden inom M3-consulting
omfattar främst fem områden;
Support, Teknik, Hosting-,
Drift- och Tillgänglighetslösningar.
Vad är det då M3-användarna efterfrågar mest
hos iSMoTec? Working Together Magazine
ställde frågan till VD Mathias Bucht som
jobbar med försäljningen.
– Det här med ökad tillgänglighet har gått
från ett starkt önskemål till ett krav hos allt
fler företag, inte minst inom tillverkande
industri där flertalet M3-kunder finns. Det
handlar både om att komma åt relevant och
uppdaterad information dygnet runt/året
runt och att vi som konsultföretag ständigt
är tillgängliga med kundsupport. Därför har
vi just tillgänglighet som en tjänst, vilken
givetvis kan se väldigt olika ut beroende på
kundens behov.
Nämn några uppdrag som innefattas i nämnda
erbjudande.
– Spegling som tjänst där kunden speglar
till en delad miljö i vårt Datacenter. Enkelt
och tryggt, samtidigt får kunden även en
helautomatiserad offsite-backup.
– Journalföring där vi säkrar alla transaktioner och data offsite. Ett mycket kostnadseffektivt och starkt alternativ som eliminerar
risken för dataförlust.
Finns det några frågeställningar där M3-användarna visar extra stort intresse?
– Ja, vår helpdeskfunktion är uppskattad
där vi erbjuder support inom både M3applikation och M3-teknik.
Enligt Mathias Bucht ser allt fler företag fördelarna med en offsite-backup.
– Erfarenheten är att långt ifrån alla M3användare har full kontroll på sin systemsäkerhet, backup och åtkomst vid en eventuell
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Juristen tipsar:

Vikten av att reklamera i tid
T e x t : j o h a n n a A l b i h n , a d L e g u s AB

Mathias Bucht
VD
iSMoTec

”
”

Kundkommentarer kring tjänsterna
”Vi anlitar iSMoTec för spegling levererat som tjänst samt övervakning
och underhåll av vår interna IBM miljö. iSMoTec har tagit fram ett koncept som tilltalade oss och vår uppfattning är att de håller mycket hög
kvalité på sina tjänster.”
Krister Andersson, IT-Manager på Eldon
”Vi tog kontakt med iSMoTec främst av två anledningar. Dels på grund
av att vi stod inför ett beslut om en nyinvestering av server och dels på
grund av att vi i samband med en pensionsavgång i företaget tappade
mycket M3-kompetens. Vi valde, efter att ha gjort en ingående analys av olika
leverantörers tjänster, att samarbeta med iSMoTec. Vi tycker att tjänsten fungerar alldeles utmärkt och vårt samarbete har även gjort att våra IT-leverantörer
av andra tjänster har knutit närmare kontakt med iSMoTec, vilket naturligtvis är
mycket positivt för oss som kund.”
Veronica Delgado Östergaard, ekonomichef på Kasthall

datakrasch. Som ett exempel är återläsningstester för oss en självklar rutin som tryggar
driften i M3-miljön. Att kunden dessutom
inte behöver tänka mer på några bandbyten
är alltid ett uppskattat mervärde.
Ett kostnadseffektivt och modernt IT-stöd
ställer krav på alla M3-systemägare och
partner. Att iSMoTec sexdubblat antalet
anställda och fyrdubblat omsättningen på
2,5 år talar för att de bidrar med värdefulla
lösningar kring ett jämnare och säkrare flöde
i informationshanteringen hos företag och
organisationer runt om i landet.
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iSMoTec AB

erbjuder IT-konsulting inom applikation och teknik med huvudinriktning
på plattform IBM i, M3 och Microsoft
Windows-produkter. De erbjuder
tjänster inom Tillgänglighet, Hosting,
Nätverk och Infrastruktur. Tjänster
som användarsupport, helpdeskfunktion och med mångårig erfarenhet av
att stötta företag i it-strategifrågor gör
dem till en heltäckande IT-leverantör.

Under mina år som yrkesutövande affärsjurist har jag vid ett flertal tillfällen kunnat
konstatera att köpare som haft fog för att
klaga på exempelvis en levererad produkt
har försuttit sina chanser att åberopa fel
gentemot säljaren då de inte har fullgjort sin
reklamationsplikt.
Enligt svensk köplag gäller att en köpare
inte får åberopa att varan är felaktig om
han inte lämnar meddelande till säljaren
om felet inom skälig tid. Vad som är skälig
tid får bedömas från fall till fall. I de flesta
avtal som reglerar köp av IT-produkter eller
IT-konsulttjänster finns det dock detaljerade regler kring hur och inom vilken tid
köparen har att reklamera. Är man som
kund missnöjd med den vara eller tjänst
som levererats är det därför viktigt att alltid
gå tillbaka till det gällande avtalet och noggrant följa de regler och tidsfrister som gäller för reklamationen. Att i sak ha rätt men
ändå inte kunna driva frågan på grund av
att man missat i formalian är både olyckligt
och onödigt.
Avtalsfrihet mellan näringsidkare
Det bör noteras att det i svensk rätt inte
finns någon lag som uttryckligen reglerar
köp av tjänst mellan två näringsidkare utan
här råder principiellt avtalsfrihet. Är det
oklart vad som har överenskommits blir
det en bedömning av partsviljan, d v s vad
avsåg parterna att avtala om. I avsaknad
av skriftligt avtal bör stöd av Köplagen
kunna tas, även om denna reglerar köp av
lös egendom. Den allmänna principen inom
civilrätten är att en köpare eller beställare
som vill göra gällande anspråk på grund av
fel eller brist har att reklamera utan oskäligt
uppehåll efter det att han märkt felet eller
bristen.
Detta är ytterligare en anledning till att
man bör avtala skriftligen om leverans av
tjänster mellan näringsidkare och gärna
även spara förhandlingsdokumentationen.
Om inget särskilt angivits i avtalet mellan

I detta sammanhang är det viktigt att notera
att det inte är tillräckligt att i allmänna
ordalag uttrycka att man är missnöjd utan
att det klart måste framgå att det är ett ”fel”
man vill göra gällande. Även här kan det
vara värt att notera att många standardavtal
och andra kommersiella avtal innehåller
detaljerade bestämmelser för vad som skall
anges i reklamationsskriften.
Enligt Köplagen gäller en yttersta frist
om två år inom vilken reklamation måste ha
skett. Därefter anses felet vara preskriberat
och köparen kan inte längre åberopa fel i köp.
De flesta kommersiella avtal har en avsevärt
kortare reklamationsfrist än dessa två år.

parterna gäller att tidsfristen ”inom skälig
tid” börjar räknas från det att köparen
upptäckte felet eller borde ha upptäckt felet.
I detta sammanhang blir köparens undersökningsplikt aktuell då en köpare har att
undersöka varan/tjänsten efter det att den
levererats. En sådan undersökning skall
göras enligt ”god affärssed” och kraven
på en näringsidkare kan vara ganska höga
jämfört med de krav som skulle ha ställts på
en konsument.
I de flesta avtal mellan näringsidkare anges
att reklamationen skall ske skriftligen. Om
så inte är fallet kan en reklamation enligt
Köplagen vara muntlig eller skriftlig. Att
reklamera muntligen är dock inte att rekommendera då det är hög risk att man senare
inte kan visa att en korrekt reklamation har
skett. Skulle reklamationen framföras muntligen vid möte eller telefonsamtal bör man
omgående följa upp och skriftligen bekräfta
det som åberopats i samtalet.

Rätten att åberopa fel går förlorad
Konsekvensen av att man som köpare inte
har fullgjort sin reklamationsplikt är att
man förlorar rätten att överhuvudtaget
göra gällande felet på varan eller tjänsten
gentemot säljaren. Inte heller kan köparen
åberopa felet som grund för att undgå betalningsskyldighet utan köparen är skyldig
att erlägga avtalad betalning för varan eller
tjänsten.
Säljarens skyldighet efter mottagen reklamation
En säljare som mottar en felaktig eller sen
reklamation har i sin tur att genast avvisa
reklamationen såsom felaktig eller sen.
Skulle säljaren tvärtom ge sig in i en diskussion med köparen och därmed ge köparen
anledning att tro att säljaren har avstått från
att göra gällande invändning om sen eller
felaktig reklamation så kan säljarens rätt till
sådan invändning gå förlorad.
Det gäller alltså att vara aktiv och att omgående reagera, oavsett om du är köpare eller
säljare. Beroende på hur organisationen är
uppbyggd så kan även en skriftlig instruktion till de anställda rörande hur man hanterar reklamationer vara ett sätt att undvika
att bolaget hamnar i en situation liknande de
ovan beskrivna.
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