
Montrab startade sin verksamhet 2010 
och erbjuder idag tjänster inom flytt, städ, 
montering och förvaring på fyra lokalkontor  
i mellersta Sverige. 

VD, Daniel Bergström, delar med sig av 
Montrabs framgångsrecept.

Vad erbjuder ni och vad är den viktigaste 
framgångsfaktorn?

– Vi på Montrab hjälper kunden i deras vardag och i 

den förändring som kan uppstå, och erbjuder därför 

högkvalitativa tjänster inom flytt, montering, städ 

samt förråd i den region vi verkar. Vi har aldrig siktat 

på kortsiktiga vinster, utan snarare ett långsiktigt tänk 

i hur vi kan hjälpa kunderna över tid. Vi gör allt med 

stort fokus på kvalitet och kostnadskontroll.

Fokus har varit att automatisera så mycket av våra 

processer som möjligt, eftersom manuella och 

tidskrävande processer innebär en stor kostnad för 

verksamheten, säger Daniel.

Hur ser du på val av affärssystem för ett 
bolag i vår bransch?

– Innan Tengella hade vi ett annat system som inte 

var utvecklat i Sverige. I det systemet saknade vi en 

tillförlitlig support samt att faktureringsprocessen 

inte fungerade tillfredsställande. Vi upplevde även det 

något tungrott och segt samt dyrt i jämförelse med 

vad vi fick ut av det systemet.

Vi har verkligen sökt igenom hela marknaden för att 

hitta ett system för flyttbranschen, utan att hitta något 

tillräckligt bra. När vi fick insikt om Tengella, så visade 

det sig att systemet innehåller flera av de delar vi var 

ute efter. 

Detta i kombination med att vi som kund får bidra till 

Tengellas fortsatta utveckling till att bli ett än bättre 

datasystem för flyttbranschen, därför bestämde vi oss 

för att byta system.

I valet av affärssystem, så var trygghet och tillit till 

leverantören väldigt viktigt och att det är ett stabilt 

bolag bakom systemet som har en tillgänglig support, 

menar Daniel.

Vilka funktioner i Tengella anser du är 
viktigast för er verksamhet?

– För oss i branschen är ett bra översiktsschema 

extremt viktigt för att kunna hantera alla snabba 

förändringar som sker i vardagen. 
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Har du frågor eller önskar demo av Tengella, affärssystemet för flyttbranschen?  

Kontakta oss idag för en kostnadsfri demo: 

Isabella Adolfsson  073-370 59 74  isabella.adolfsson@carnero.se

www.tengella.se

Det är även viktigt att kunna arbeta flexibelt med 

personalens tider, där Tengella hjälper oss att 

säkerhetsställa att det blir rätt tider till lön och 

rätt underlag till faktureringen. Tengellas “Start- & 

Stoppfunktion” bidrar också till vår effektivitet. 

Personalen arbetar även direkt i mobilen på plats med  

riskanalyser och dokumentation för att följa arbets- 

miljöregler, vilka vi numera slipper hantera i pappers-

form. De kan även rapportera eventuella avvikelse  

om det exempelvis finns befintliga skador på bohaget, 

vilket underlättar hela vår dokumentationsprocess  

för flyttuppdraget.

In- & Utcheckning av förråd är en annan funktion  

som vi använder oss mycket av i Tengella. En viktig  

del för oss är, sist men inte minst, att fakturerings-

processen blivit betydligt smidigare än i tidigare 

system. Nu kan vi hantera hela kundsreskontraflödet 

med att skicka fakturor, hantera RUT och sköta in-

betalningar i ett och samma system, fortsätter Daniel.

“Vi ser verkligen ljust på 
vår framtida tillväxt och 
lönsamhet med Tengella 
som verksamhetsplattform”

Hur ser era verksamhetsplaner ut framöver, 
vad blir nästa steg?

– Nu kommer vi börja med funktionen för 

kartonghantering för att få bättre kontroll på uthyrda 

kartonger. Kartonger som kunderna inte lämnar 

tillbaka kommer då faktureras automatiskt. 

För att göra personalens tidrapportering av våra 

flyttuppdrag ännu smidigare kommer vi även börja 

använda funktionen för parallella uppdrag.

Vi ser verkligen ljust på vår framtida tillväxt och 

lönsamhet med Tengella som verksamhetsplattform, 

avslutar Daniel.


