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Simplifying the complex
• Enterprise Content Management Platform
• Cloud based, Microsoft Azure
• Any time, on any device
• Public, private or between
LOVED BY USERS
• Trusted: ~ 20 000 sessions ~ 4 500 unique users per month
• Global: Users in more than 25 countries
• Mobile: More than 20% of users are using mobile devices
• Extensive: ~ 40 000 topics created or access per month
PREPARED FOR THE FUTURE
• Sensor data driven information using docfactory iot
• Research projects in the area of iot and predictive maintenance
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Simplifying the complex

Product development and
production benefits

End customer and
information user benefits



Create information once,
reused many times.



Fast and consistent access
to information.



Streamline your authoring
process.



Personalised, variantspecific and situationspecific information.






Update your information
remotely, anywhere.
Define, manage and
translate information
centrally.
Easily update and distribute
development and product
changes.



Continuous improvements
through feedback.

Benefits for your business

Customer service benefits



Flexible standard solution
with industry- and companyspecific configurability.



Higher after sales efficiency
through faster maintenance,
repair and troubleshooting.



Secure investment through
subscription based license
model.



Lower cost through demand
driven information.



Improved quality of
information through
feedback and user
generated content.



Accelerated and simplified
processes through
situation-specific
information.



Cloud-based.



Consistent look and feel of
information.



Higher productivity through
high reuse.



Demand-driven information,
only get what you need.



Sustainable information
production and distribution.

DOCFACTORY.COM

”Simplifying the complex”
Med fokus på att Kunden och slutanvändaren enkelt ska få svar på
sina frågor och hitta den information som söks,
att ditt Företag ska ha en enkel och effektiv informationsprocess och
att Du som teknikinformatör ska ha ett roligt, utvecklande och
stimulerande arbete så används tjänsten DocFactory av
allt fler produkt- och tjänstebolag.
Thomas Claesson,
Teknikinformatör och informationsanalytiker på Sigma Technology Solutions,
förklarar grundläggande funktioner och finesser samt
visar exempel på användande av DocFactory.
Niklas Malmros,
VD på Sigma Technology Solutions, förklarar affärsvärdet och kundvärdet
av att ha ett anpassat system för hantering och
publicering av information.

DOCFACTORY - grunder
DocFactory är ett CMS, Content Management System, som möjliggör rationell informationshantering.
DocFactory är uppbyggd som en webbaserad molntjänst (app). Appen har responsiv design vilket innebär att visningen
anpassar sig till skärmstorlek och upplösning (datorskärm, läsplatta, telefon).
Inga installationer eller separata verktyg behövs, allt arbete utförs i appen och visas i appen. Uppdateringar sker utan
installationer. DocFactory utvecklas av Sigma Technology med personal i Växjö, Linköping och Karlskrona.
Exempel på företag som använder DocFactory är IV Produkt, Micropower, IST Education, Suunto - se http://docfactory.com/
Huvudsyftet med DocFactory är att tillgodose användaren med information och ge svar på frågor genom de tre kategorierna
Dokumentation, Kunskapsbank och Frågor & Svar. Målgrupperna är kunder, slutanvändare, internt, service och support.
Informationen består av Topics (ämnen). Ett topic kan vara en uppladdad fil eller skapad information i den inbyggda editorn.
Den inbyggda editorn använder en typ av html-kod (markdown).

DOCFACTORY - nyttan
Med DocFactory vill vi förenkla och förbättra informationshantering med siktet inställt på:
 Kunden / slutanvändaren som använder informationen
 Produktbolaget som äger och förvaltar information
 Teknikinformatören/informationsingenjören som aktivt arbetar i systemet med
informationsproduktion och administration

KUNDEN / SLUTANVÄNDAREN
 hittar enkelt rätt information
 får snabbt svar på sin fråga
 kan visa och ladda ned information via
dator och mobila enheter
 har möjlighet att kommentera och ge
återkoppling på informationen
 får automatiskt uppdaterad information,
publiceras och delas till berörda

PRODUKTBOLAGET
 får minskad support - kunden hittar själv svar
 når snabbt ut med rätt och efterfrågad information
 har kontroll på versioner och varianter av information
 effektiviserar återanvändning och reducerar
översättningskostnader
 får en modern och anpassningsbar informationsoch dokumentationsplattform

TEKNIKINFORMATÖREN &
INFORMATIONSINGENJÖREN
 får det enkelt att publicera, uppdatera och dela information
 får effektiva processer för återanvändning och översättning
 kan snabbt skapa informationslösningar och svar
 arbetar i ett modernt tilltalande webbaserat system
 har kontroll över alla information

DOCFACTORY – styrning av information

PUBLIK INFO
via webb

ORDERSTYRD
INFO via
QR-kod / portal
IoT INFO
via sensor

INTERN INFO
för produktion
och verksamhet

DOCFACTORY – utveckling och anpassning
 DocFactory utvecklas ständigt och nya
funktioner läggs till t.ex. IoT
http://docfactory.com/iot.html
 Fokus nu mot Predictive Maintenance
för att förebygga och utföra åtgärder
innan problem uppstår

IoT
Internet
TEXTof
Things

TILLSTÅNDSBASERAT UNDERHÅLL
Tillståndsbaserat underhåll och service innebär att man med hjälp av sensorer och dataanalyser automatiskt styr den
optimala tiden när olika underhålls- och serviceåtgärder ska utföras.
Traditionellt använder organisationer en schemalagd underhållsstruktur som leder till att underhållsuppgiften utförs
oftare eller för sällan än nödvändigt. Underhållsteam kan slösa tid på att göra onödigt arbete – eller värre inte göra
nödvändigt arbete. Dessutom är underhållsuppgifter och frekvenser ofta baserade på åsikter och "vad vi alltid har gjort"
- i stället för god fakta.
Tillståndsbaserat underhåll och service innebär att utföra underhåll vid rätt tidpunkt och för att verkligen vara
förutsägande krävs det att organisationer har förståelse för hur deras produkter fungerar i realtid, hur omgivningen
påverkar prestanda och hur produkter jämförs med liknande produkter.
Sensordatabaserade fakta gör det möjligt för organisationer att förvandla sitt tillvägagångssätt från schemalagt
underhåll till tillståndsbaserat underhåll, vilket möjliggör för underhållsteam att ta emot automatiskt aktiverade förebyggande åtgärder från DocFactory när vissa villkor uppfylls.
Genom att implementera tillståndsbaserat underhåll och service med hjälp av DocFactory och Internet of Things
kan du få flera fördelar:
 Förhindra kostsamma fel på produkter/utrustning: Undvik oförutsedda driftstopp genom att analysera
strömmande data för att bedöma förhållanden, känna igen varningar och aktivera förebyggande åtgärder.
 Maximera upptid: Öka effektiviteten hos din produkt genom strategisk schemaläggning.
 Lär dig för att förbättra produkter: Inhämta och analysera data och använd den för att finjustera processer,
underhållsåtgärder och göra ändringar som förbättrar produkten.
 Erbjuder nya tjänster till kunder: Skapa nya affärsmodeller och bättre kundupplevelse genom att erbjuda
proaktiv övervakning och förutsägbart underhåll som en tjänst.

DOCFACTORY – sammanfattning & finesser
DocFactory är systemet som ger dig möjligheter att på bästa sätt ta hand om befintlig dokumentation, förfina och förbättra
information, effektivisera, minska översättningskostnader och leverera det som slutanvändaren verkligen önskar.
 Beroende av rättigheter kan era olika användare skapa information och/eller kommentera. Detta gör det möjligt att ”få liv” i
informationen och inte leverera ett stendöd dokumentation.
 Integration med andra tjänster och system kan ske med hjälp av API.
 DocFactory kan användas på olika sätt och ni väljer att visa informationen på det sätt som passar er och era kunder.
 GoogleAnalytics kopplas till DocFactory och ni får utmärkta möjligheter för statistik och analyser över vilken information
som används, vilka användare/domäner/länder som besöker er och vilken information som används mest/minst.
 Med DocFactory kan ni server rätt information i rätt tid. Kunden slipper leta, söka och kontakta er.

”Förutom att vi är marknadsledande leverantör på laddare till truckar, är vi också en teknikledande partner till
batteritillverkare och service- och supportföretag över hela världen. För oss handlar batteriladdning om trovärdighet,
där vår ambition är att stötta våra kunders verksamhet genom proaktiv produktutveckling och utbildning. Våra laddare
erbjuder hög kvalitet och är baserade på avancerad teknologi.”
Källa https://micropower-group.se/business-area/motive/ 2018-12-15

Utmaningar
• IoT-system ”Micropower GET” behövde koppling till information för diagnostik och
tillståndsbaserat underhåll.
• Dokumentationen producerades av extern leverantör, Micropower hade ingen egen möjlighet
att producera, utveckla information eller ha kontroll själva.
Lösningar med DocFactory
• IoT - med GET-appen scannas NFC-tag, sensordata och ID används för att presentera
relevant information i DocFactory.
• Alla användarhandböcker i DocFactory, äldre som pdf och nya skapade med inbyggd editor.
Pdf-rendering av manual med samtliga språk.
• Kontroll på information och ökad intern användning.

TEXT

Micropower
GET

NFC

Service

DocFactory

Micropower-gruppen är en svenskägd koncern som består av nio företag med verksamheter i
Europa, USA och Asien. Micropower utvecklar, producerar och säljer ett komplett utbud av
unika lösningar för optimerad laddning av batterier och strömförsörjning samt modulära
litiumjonbatterier. Varje år levererar Micropower mer än 400 000 batteriladdare och
nätaggregat till kunder och återförsäljare över hela världen.
Tillståndsbaserat underhåll innebär att man med hjälp av
sensorer och dataanalyser automatiskt styr den optimala
tiden när olika underhållsåtgärder ska utföras.
Med Micropowers nyutvecklade mobilapp kan mätningar
erhållas via NFC-teknik (taggar) och med hjälp av
DocFactory kan rätt information baserad på sensordata
visas vilket hjälper Micropowers kunder att förutse underhåll
och få rätt information för underhåll och lämpliga åtgärder.
NFC-taggar är passiva enheter, vilket innebär att de fungerar utan egen strömförsörjning och
är beroende av en aktiv enhet för att komma in i området innan de aktiveras. Med hjälp av
NFC-taggar inbäddade i batterierna och batteriladdare kan kunderna hämta sensordata när
deras mobila enheter ligger inom laddaren eller batteriet. Sensordata aktiverar ett anrop till
DocFactory som visar relevant information i Micropower-appen.

DOCFACTORY – MICROPOWER

I början av 2018 tecknade Sigma Technology Solutions ett DocFactory-avtal
inom IoT-området med Micropower Group. DocFactory används som
informationskälla för sensorer och teknisk information i Micropowers nya
initiativ inom tillståndsbaserat underhåll för batteriladdare och batterier.

Så här beskriver Micropower GET:
"GET är ett IoT-system för optimering av batteri- och laddningsflottor för ökad effektivitet och
produktivitet. GET-systemet ger dig full kontroll över din flotta var du än är, optimerar din
dagliga verksamhet och sparar tid genom att förenkla service och underhåll samt ökar din
drifttid.”

”Vi skapar bra inomhusklimat och sparar energi. Sedan 1969 har vi specialiserat oss på att utveckla och tillverka
energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Idag är vi marknadsledande och har branschens högsta utvecklingstakt.”
Källa: https://www.ivprodukt.se/om-oss 2018-12-15

Utmaningar
• Teknikintensivt, många varianter, nya utföranden, lång livslängd, krävande igångkörning,
omfattande support och stort behov av information till olika målgrupper.

TEXT

• Dokumentationen var jobbig att uppdatera, översätta och svårt att nå ut till slutanvändarna.
Mycket underleverantörsdokumentation. Medlevererad pappersdokumentation försvann.
Lösningar med DocFactory
• All dokumentation tillgänglig och samlad i DocFactory (äldsta från 1976!) – en plats att söka!
• Dokumentation för levererade produkter ”serveras” genom att användaren anger ordernummer.
Alla ordrar, även reservdelsordrar, får dokumentation tillgänglig dagen efter fakturering.
Dokumentationen på order uppdateras och informationen lever – ingen engångsleverans!

IV Produkt - ingångar till DocFactory
Alla luftbehandlingsaggregat förses med QR-kod
som leder till DocFactory orderdokumentation.

Från hemsidan får man vissa snabbval:
ordernr, all dokumentation eller mått, prestanda.

TEXT

IV Produkt is one of Scandinavia´s leading producers of energy efficient air
handling units that create a good indoor climate while conserving the Earth's
resources.
The Challenge
IV Produkt’s challenge was to be able to deliver updated technical information for
efficient service.
Sigma Technology’s Role and Responsibility

 Sigma Technology team was fully responsible for implementation of Sigma
DocFactory

 DocFactory is used for management and distribution of technical information
 Sigma Technology is responsible for second level support by phone and email.
Result

DOCFACTORY – IV PRODUKT

IV Produkt’s challenge was to be able to deliver updated technical information for
efficient service of their air handling units. Previously, the service technician was
dependent on binders, which often were missing or not updated with the latest
information. IV Produkt introduced a web solution for the distribution of technical
information.

All IV Produkt’s technical information is now available through the web based
portal in DocFactory. The support department quickly guides service technicians to
the right information. Service technicians can scan a QR code on the equipment
and quickly access service documentation and instructional videos for it.
See IV Produkt DocFactory for more information.

Resultat efter implementation av DocFactory
• Stadigt ökad användning av information både internt och externt
• Minskad belastning på supportorganisation
• Information/dokumentation som säljargument och mervärde
istället för nödvändigt ont
• Ökat engagemang internt hos företagen – fler deltar aktivt
i informationsprocessen, inte bara teknikinformatören
• Bättre kontroll på status och översättning
• Minskad översättningskostnad,
minskad utskrifts- och tryckkostnad

CONTACT

Niklas Malmros
CEO/President
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