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Nu börjar året lida mot sitt slut och det är dags för ett nytt nyhetsbrev från oss.
Den här gången får du bland annat lära känna Mats Sandvall lite bättre, se våra nya
lokaler och få koll på det nya begravningsflödet. Ta lite tid och läs igenom så kan du
säkert lösa korsordet sedan (sid 3).
Linnéa Bengtz

Trevlig läsning!

Kommunikationsansvarig

LÄR KÄNNA EN BITNET-PROFIL

MATS SANDVALL
I Bitnets historia är Mats Sandvall
den som varit med längst. Det hela
började med att Marcus Götmar
kontaktar honom och frågar om han
vill bygga ett system till Götmars och
tre andra begravningsbyråer. Det
ville Mats och efter det satt han och
jobbade hos Götmars i ett par år.
- Man utvecklade en funktion och
sen kom
Det bästa med feedbacken
direkt vid
jobbet är den
fikabordet.
framåtanda
Antingen var
som finns på
man geni
kontoret, alla
eller idiot,
vill mer, vill nytt säger Mats
och förbättra! och skrattar.
Det var en bra
skola som skapade en förståelse för
vad användarna verkligen vill ha.
Sedan dess har Bitnet växt och
utvecklats. Mats har alltid varit en
idéspruta och nu får han mer tid till
att utveckla och specificera sina idéer,

eftersom han
numera får
hjälp med själva kodbyggandet.
- Det är en otroligt häftig resa! Från att
jag suttit själv så är vi nu tolv anställda,
säger Mats.
Begravningsbranschen har alltid
varit en naturlig bransch för Mats.
När ens barndomsvän är Edward
Götmar så blir det så. I de yngre åren
så jobbade han även med hämtningar
åt Götmars, efter att just Edward ringt
och frågat om han kunde hjälpa till.
Även om Mats inte sitter vid samma
fikabord som alla användare längre
så är kontakten med kunderna
frekvent. Han uppskattar den ständiga
kontakten med alla kunder, att vi får
positiv feedback och verkligen märker
att vi gör bra saker.
- Det bästa med jobbet är den
framåtanda som finns på kontoret, alla
vill mer, vill nytt och förbättra!

40 684

dödsfall
2019

35 000
är ungefärlig snittkostnad för en
begravning

70

deltagare i snitt
på en begravning

VISSTE DU?
ATT NÅGRA SKILLNADER
MELLAN SVERIGE OCH
NORGE ÄR...

88 766
dödsfall 2019

24

deltagare i snitt
på en begravning

snittkostnad
23 000 ärförungefärlig
en begravning
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NYA BEGRAVNINGSFLÖDET
– ETT FLEXIBLARE BITNET
Begravningsbranschen har
utvecklats mycket de senaste åren
och i våras accelererade utvecklingen
ännu snabbare i och med
coronaviruset. Med de restriktioner
och den osäkerhet som rådde
ville många vänta ett par månader
med ceremoni och minnesstund.
Därmed blev akt med urna en mycket
vanligare begravningsform. Men
istället för att bara lägga in en ny
begravningsform i Bitnet tänkte vi om.

Med alla dessa förändringar i kunders
beteende behöver alltså Bitnet bli
mer flexibelt. I det nya flödet så
kommer du kunna flytta om och
lägga till aktiviteter som exempelvis
transporter, minnesstunder och
ceremoni. Och därmed få ett tydligt
flöde på det som händer med
kroppen – före, under och efter
begravningen. Kanske vill kunden ha
en extra minnesstund. Då kommer du
enkelt kunna lägga till det.

Kunderna har nämligen även
innan corona börjat gå utanför
den ram som länge funnits för en
begravning. Det kommer inte sluta,
utan tvärtom så kommer kunden
ta för givet att man kan ska kunna
skräddarsy sin begravning så som
man själv vill ha den. Dessutom så
blir transporter av urnor och kistor
mellan länder vanligare. Det kanske
ska vara en ceremoni i ett land och en
minnesstund i ett annat.

Dessutom så tar vi höjd för framtiden.
Vi vet inte vilka nya önskemål som
kommer dyka upp, men när de
kommer kan vi lägga till dessa i Bitnet
på ett mycket enklare sätt. Det här är
ett system som ska kunna anpassas
och följa med framåt.
Vi är snart klara för lansering och
kommer då berätta mer ingående hur
det funkar i praktiken.

Det nya flödet fungerar som pusselbitar,
där du kan bygga det flöde som krävs för
ärendet.

VIKTIGT!

HJÄLP OSS FÅ NER ANTALET PAPPERSFAKTUROR
FÖR MINNESGÅVOR
Varför vill vi det? Jo, 4% av fakturorna
förblir obetalda och vissa fakturor
blir makulerade, då de försvinner
med posten. Det innebär mycket
pengar skulle kunna komma fram
till fonderna. Dessutom vill vi få ner
vår totala pappersförbrukning av
miljöskäl. Förra året skrevs 31 717
fakturor ut för minnesgåvor, det blir
väldigt mycket papper. Närmare
bestämt 1 978 m2 helt i onödan.

Nu finns bra digitala alternativ där
kunden betalar direkt med swish eller
senare med betallänk. Betallänken
betyder att det skickas en länk via
sms där kunden kan bestämma hur
betalningen ska ske. Du behöver inte
vänta kvar medan kunden gör sin
betalning, utan kunden kan betala
senare när det det passar. Precis som
med faktura-alternativet. Kanske ställs
frågan om faktura av gammal vana?

Om du är osäker på hur swish och
betallänken fungerar, kontakta oss
så hjälper vi dig. Mejla
support@bitnet.nu
eller ring
010-151 01 04.

SMIDIGT!
Nu kan du sms:a betallänk
till minnesgåvogivare
– ett bra komplement
till swish.
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ORD FRÅN RAMTIN ASLANI, UTVECKLINGSANSVARIG
Vid första anblick kanske man tror
att vi bara knappar in kod här på
utvecklingsavdelningen. Men vi gör
mycket mer än så! Vi har ett stort
ansvar för att er vardag ska fungera. Vi
har hand om allt från att lösa tekniskt
strul till att se till så att systemet
hålls igång oavsett vad. Därför har
vi regelbundet övningar och gör
beredskapsplaner. Om det skulle
dyka upp en allvarlig bugg, så har vi
det som krävs för att lösa den på det
snabbaste och effektivaste sättet.

Våra projekt varierar mycket i storlek
och det kan handla om allt från en
ny knapp i Bitnet eller som när vi i
somras fick bygga om hela
Min Gåva. Vår samarbetspartner
ändrade funktioner, så att vi inte
längre kunde använda deras tjänst.
Det var ett stort projekt som kom
plötsligt och krävde mycket tid och
engagemang. Men med framflyttad
semester och många övertidstimmar
fick vi allt att fungera som det skulle.
Det är jag stolt över.

BITNETKORSORDET
Lös korsordet, fota av och mejla in din
lösning till support@bitnet.nu senast
31/12 2020, så har du chans att vinna. Från
de rätta svaren drar vi en lycklig vinnare.
Tips! Leta efter svaren i nyhetsbrevet.

Lös korsordet
och vinn en snygg
Bitnet-väska!

När ett önskemål på en ny funktion
kommer in från er är det ett antal
steg som den behöver gå igenom
innan den är klar för lansering. Först
diskuterar vi hur viktig den är och
estimerar hur lång tid det skulle ta
att bygga den. Den planeras in och
byggs, sen går den igenom den
viktiga kvalitetssäkringen innan det är
dags för lansering.
Vi vill hela tiden göra Bitnet
bättre och är så tacksamma för era
önskemål. Det har hunnit bli en lång
lista på funktioner som vi vill bygga.
För att snabba upp detta arbete har vi
anställt en ny utvecklare. Samuel, som
han heter, börjar
efter årsskiftet
och kommer
vara en stor
hjälp till att
kunna göra
vår service till er
Ramtin Aslani
Utvecklingsansvarig
ännu bättre!

STORA NYHETEN
I NYHETSBREVET

SKICKAS VIA SMS
HAR VI FLYTTAT
STARTAR
NÄSTA ÅR
VÅR NYA
UTVECKLARE
MATS SOM BYGGDE
FÖRSTA BITNET
VINST
BITNET PÅ
FACEBOOK
KAN NI HA
PÅ BITNET
ETT PROJEKT
JUST NU
FINNS PÅ CHAT,
TELEFON OCH MEJL

VILL VI MINSKA FÖR
MINNESGÅVOR
DET NYA BEGRAVNINGSFLÖDET ÄR

NYFIKEN PÅ VAD VI
JOBBAR PÅ JUST NU?
Vi utvecklar ständigt Bitnet och löser
mindre problem och funktioner, men
vi jobbar även på större projekt som
tar längre tid. Det här projekten jobbar
vi på just nu, vi berättar mer i detalj när
det är dags för lansering.
Nya dokumentbevakningen
På uppdrag av SBF bygger vi en ny
dokumentbevakning.
Dokumentgeneratorn
Ska hjälpa juristen att skapa sina
dokument genom att grunden
automatgenereras.
E-signering
Kunden kan signera dokument enkelt
via epost eller med BankID.
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VI HAR
FLYTTAT
Bitnet växer hela tiden och till slut
blev våra gamla lokaler för trånga.
Så i slutet av oktober flyttade vi till
större, nyrenoverade och fräscha
lokaler vägg i vägg med de gamla.
Här har vi bland annat en ny luftig
utbildningslokal där vi enklare
kommer kunna hålla utbildningar
för er.
Välkommen hit på ett besök!

Tips! Ha en
personaldag på Bitnet

Anmäl dig till våra
nya webbkurser

Vi hjälper er med det praktiska
– bokning av hotell, mat och något
kul att göra på kvällen. Under dagen
får ni en utbildning av Max där han
går igenom det ni behöver och ni
kan ställa alla frågor ni har.
Kontakta oss så hittar vi en dag och
börjar planera.

Efter årsskiftet börjar vi med våra nya
webbaserade utbildningar. Det blir
tidseffektiva utbildningar där vi tagit
våra populära superuser-utbildningar
och delat upp i mindre delar. Du kan
boka in dig på precis det du behöver!
Läs mer i bladet som följer med
nyhetsbrevet och på bitnet.nu.

019-760 22 60
bitnetnu

support@bitnet.nu
bitnetsverige

bitnet-sverige

Lär dig
något nytt!

