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Snart lanserar vi en ny hemsida och logo. Det är små förändringar som syns utåt av ett stort arbete bakom kulis-
serna. Vi tog ett helhetsgrepp om vårt varumärke och arbetade tillsammans med både styrelse, ledningsgrupp och 
anställda. Gamla sanningar och trotjänare ifrågasattes för att vara enade om vår Vision, Mission, Image och Kärn-
värde med fokus på framtiden, vilka vi är och vad vi står för. När vi var klara så kände de som varit med länge igen 
sig och de som nu kommer in förstår vilket företaget är.

Vision
En värld där alla aff ärsprocesser fl yter obehindrat

Mission
Vi utvecklar systemlösningar som eff ektivt integrerar aff ärsprocesser

Kärnvärde
Enkel
Drivande
Inkluderande

En lycklig slump gjorde att våra kärnvärde bildar förkortningen av det vi arbetat med i 40 år, EDI, Electronic Data 
Interchange.
 
Vår nya logo anspelar på att det är 100% precision och kvalitet vi arbetar med varje dag där vi med pincettprecision 
plockar ut rätt information till rätt plats. Varje dag, dygnet runt, fl yter våra integrationer på och logon har en liknelse 
med oändlighetssymbolen. Hur den ser ut får ni se på hemsidan inom kort!

Ur det gamla växer det nya

Som tullombud värderas er juridiska och praktiska kunskap högt. Den stora variationen i fl öden och system kan leda 
till missar i faktureringen. Med vår användarvänliga systemlösning kan du genomföra alla typer av import- och ex-
portdeklarationer med bara ett par knapptryck. Tyringes integrationer är helt oberoende av vilket aff ärssystem du 
och dina kunder använder, vilket ger dig smidigare och eff ektivare fl öden i alla projekt. Alla uppdrag och avtal fi nns 
registrerade i systemet och jämförs automatiskt, så att du enkelt kan fakturera rätt arbete till rätt pris.

Ett komplett erbjudande för dig
som är tullombud
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Idag läggs det ett stort fokus på att eff ektivisera och få kontroll över företags utgående frakthantering. Något som 
ofta glöms bort och genererar huvudbry är hur man på ett enkelt sätt får samma kontroll även på sina inkommande 
frakter.

Kanske bokar er leverantör felaktiga frakter på ert kundnummer? Kanske anser er leverantör att ni är otydliga i era 
beställningar? Kanske saknar ni kontroll på leveransens exakta innehåll, när det är skickat och var det befi nner sig?

Med Tyringes lösning för Inbound TA får ni full kontroll på era inköp, från dess att inköpsordern är lagd i ert aff ärs-
system tills dess att godset har landat på godsmottagningen. Detta oberoende på vart godset skickats ifrån, såväl 
från Norge som Asien. Er leverantör får via en portal en tydlighet i dels vad och hur gods ska levereras, men även 
möjlighet till att göra elektronisk fraktbokning och utskrift av fraktdokument av redan fördefi nierade dokument.

 
Tveka inte på att kontakta oss om du vill veta mer!

Få kontroll på inkommande frakt!

Hantera alla dina leverantörer enkelt och eff ektivt med oss på Tyringe, specialister på integration och 
a utomatiseringar!

Gör som andra företag, likrikta och eff ektivisera aff ärerna med era leverantörer oavsett storlek, bransch och teknisk 
kompetens.
Tydliga krav ger snabba vinster inom inköpsorganisationen och era leverantörer, detta är absolut vår samlade 
e rfarenhet.
Att följa sina kunders önskemål och krav är fullt naturligt och görs redan inom ert företag, nu kan ni greppa takt-
pinnen och bli än mer eff ektiv i er inköpsprocess, vi vet hur det går till!

Kontakta oss så berättar vi mer, vi brinner för aff ärsprocesser som bara fl yter på.

Hantera alla dina leverantörer
enkelt och eff ektivt!
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Vill du vara med på vår tillväxtresa och bidra till nya aff ärer i Mälardalen? Tyringe är framgångsrika inom systemin-
tegration mellan olika aff ärssystem och är grymma på aff ärsprocesser B2B.

Rollen som Key Account Manager/Strategisk Säljare
Vi står inför tillväxt och söker en driven person som självständigt kan bearbeta marknaden i Mälardalen. Dina kol-
legor stöttar dig från huvudkontoret i Tyringe med all teknisk expertis, men det är du som har ledartröjan på dig och 
håller i dialogen med kundens intressenter. I första hand är det nya kunder du kommer i kontakt med i det dagliga 
arbetet. Vi har en stabil kundbas med mycket bra referenser från tunga varumärken och det är din uppgift att ad-
dera fl er till listan.

Vem söker vi?
Du har en förmåga att inge förtroende och bygga relationer på beslutande nivåer. För att lyckas bör du ha ett brett 
kontaktnät i Mälardalen, helst inom tillverkande industri, dagligvaruhandel eller andra logistikintensiva företag. Att 
hitta kundnytta, värde och bygga en ROI är naturligt för dig. Det krävs en mycket hög förståelse av generella aff ärs-
processer för att lyckas. Du måste ha mycket hög förmåga att planera och strukturera ditt arbete självständigt och 
målmedvetet. Som person känner du igen dig i våra värderingar Enkla, Drivna och Inkluderande.

Läs mer om tjänsten på vår hemsida: http://www.tyringe.com/om-tyringe/lediga-platser/

Key Account Manager

Ansvarig utgivare: Tyringekonsult AB  Redaktör: Jeady Åberg
Besöksadress: Industrigatan 2, Tyringe  Postadress: Tyringekonsult AB, Box 134, 282 23 Tyringe

Telefon: 0451-514 00  Support: 0451-570 70  E-mail: info@tyringe.com  www.tyringe.com

Vi börjar vänja oss vid det nya sättet att arbeta och m ötas, 
både vi och våra kunder har tillsammans hittat formerna 
tycker jag. Antalet digitaliseringsprojekt med ökad au-
tomation ökar i vår omgivning även det ett r esultat av 
det nya normala, att vi nu ser över hur vi kan anpassa 
oss till rådande läge. Det är olika drivkrafter som startar 
projekte n men antale t integrationer ökar, vilket vi tycker 
är en mycket trevlig utveckling. En del kunder har ett 
ökat kvalitets krav som drivkraft i integrations projektet, 

en del har ökad eff ektivisering för att hantera mer med 
bibehållen organisation. Ser ni över er automation så 
tveka inte att kontakt oss så vi kan vara behjälpliga tidigt 
i projektet.

Vår egen anpassning till det nya normala är en ny hem-
sida som snart lanseras. Vi har sett över hur vi når 
våra kundgrupper och hur vi ska bli mer attrak tiva och 
k ommunicera ut på marknaden på det sätt som vi vill 
uppfattas. Hela varumärket har efter 40 år fått sig en 
uppgradering och vi har befäst våra styrkor som vi hop-
pas faller väl in i det nya normala.

Håll ögonen öppna, snart en ny hemsida och g rafi sk 
p rofi l.

Fredrik Winbladh
CEODet nya normala
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