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När XL-Bygg Forsell letade nytt affärssystem föll valet på ett
modernt branschsystem med kraftfulla och kostnadseffektiva
funktioner för rationell bygghandel
Forsells Bygg & Marin AB i Bollnäs är ett av 100 fristående företag inom XL-Bygg och är en av
Hälsinglands största bygghandlare. Deras enormt breda sortiment gör att de når alla från lokala
byggföretag till industri- och privatpersoner. Hos Forsells hittar man allt från trä och byggvaror till
färg & tapeter, kök, kakel & klinker, beslag, verktyg, flaggstänger och flytbryggor mm. Det breda
produktsortimentet ställer stora krav på att hela flödeskedjan fungerar från leverantör till kund,
vilket kräver stor flexibilitet i de administrativa systemen.
Företaget startades 1995 av Anders Forsell i Bollnäs. Sedan dess har man expanderat kraftigt med
större ytor och breddat sitt sortiment. 2005 byggdes en butik i Söderhamn och 2008 utökades
butiksdelen i Bollnäs till en yta på ca 1500 m2. Företaget omsätter idag 64 miljoner kronor och har
20 anställda.
- Vi valde ett företag med bred erfarenhet inom vår bransch och där vi vet att vi kan vara med och
påverka och utveckla funktioner i systemet. Vi ville vara säkra på att inte fastna i ett äldre system
som inte går att utveckla och det kändes viktigt att välja någon med en modern och flexibel plattform,
säger Forsells IT chef Mattias Johansson.
För PengVin Affärssystem skapar affären med Forsells möjligheter till fler viktiga relationer inom
byggbranschen och är ett kvitto på en ledande position inom segmentet.
– Vårt affärssystem är branschunikt. Det är helt Microsoftbaserad och utvecklat för framtiden krav och
möjligheter. Detta och hela PENGVINs byggfunktionalitet gör att vi kan tillgodose Forsells krav som ny
systemleverantör. Vi är glada över att få medverka till utvecklingen av deras affärer och kundrelationer,
säger Torbjörn Hansson, VD PengVin Affärssystem.
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