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SBL Data är många små- och med-
elstora företags samarbetspartner 
och totalleverantör av IT-system.

- Tillsammans med kunden ut-
vecklar vi IT-system som förbättrar 
rutiner, arbetsflöden och tidsmar-
ginaler, säger Conny Jakobsson.

SBL Data har över två decenniers erfaren-
het av branschen och en gedigen kompe-
tens vilket gör att företaget kan serva kun-
der över stora delar av landet. Sedan tio år 
tillbaka finns företaget representerat med 
ett Vänersborgskontor som verkar i hela 
Fyrstadsregionen. 

- Vi arbetar alltid med långsiktiga och 
nära affärsrelationer där kunden har en 
tydlig kontakt med huvudansvar. En ef-
fektiv IT-strategi hos företagen ska fung-
era över tid, vara flexibel och anpassas till 
kundens kärnverksamhet i utveckling.

På Vänersborgskontoret jobbar även da-
tateknikerna Mikael Norberger och Stel-
lan Junttila. SBL Datas huvudkontor finns 
i Skara, med ytterligare resurser att tillgå 
för Vänersborgsenheten.

Trygga och stabila IT-lösningar
SBL Data erbjuder alltid helhetslösningar:

SBL Data – ett viktigt led för framgång
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SBL Data i Vänersborg – din samarbetspartner inom IT-lösningar. På bilden Stellan Junt-
tila datatekniker på Vänersborgskontoret.

”En effektiv IT-strategi 
hos företagen ska fungera 
över tid, vara flexibel och 
anpassas till kundens 
kärnverksamhet 
i utveckling.”

• Behovsanalys: Hur ser rutinerna ut idag 
– fungerar datasystemet tillfredsställande?

• Försäljning: Varje uppdrag är unikt 
– varje systemlösning speciell.

• Installation: Företagets erfarna tekniker 
installerar utrustningen effektivt med höga 
krav på säkerhet.

• Konsultation: Utvecklar rutiner inom af-
färssystem för order, lager, fakturering och 
bokföring samt utvecklar program för sälj-
stöd, kundvård och dokumenthantering.

• Utbildning: Erbjuder företagsanpassade 
och öppna kurser i egna moderna utbildnings-
salar.

• Service: Erbjuder serviceavtal för att 
minimera driftstopp och öka tryggheten för 
kunderna.

• Support: Många gånger räcker ett kort 
telefonsamtal för att lösa en uppkommen frå-
geställning.

• Uppföljning: Regelbunden kontakt med 
kunderna för att stämma av nuläget.

Mer tid i framtiden
Kunden får mer tid för annat när SBL Data 
utvecklar dataanvändandet. Tid som kan vara 
mycket värdefull.

- Vi kan erbjuda lösningar för problemet 
med skräppost och mailbackup. Vi har också 
haft stor framgång med kassasystem för ex-
empelvis butiker, hotell och restauranger. Det 
kommer även en ny kassalag efter årsskiftet 
med nya lagkrav på certifierade kassaregister. 
Vi kan erbjuda såväl mjuk- som hårdvara som 
uppfyller dessa krav för våra kunder.

SBL Data erbjuder produkter från flera av 
marknadens ledande tillverkare.

På bilden Mikael Norberger och Conny Jacobsson på SBL Data i Vänersborg.


