
 

 

 

Fördelar med BFUS 

• Ett av marknadens mest 

attraktiva verksamhetsstöd för 

utilityföretag. 

• Våra kunder blir medlemmar i 

användarföreningen där man 

delar kostnaderna för 

utveckling. 

• Fyra releaser per år. 

• 1 programversion. 

• 9.18 av 10 i snittbetyg av kund. 

• Årliga intervjuer för att få dela 

upplevelser med våra kunder. 

 

Vad ingår i BFUS? 
BFUS är ett affärssystem som har stöd för de specifika krav som 

branschen ställer på sina verksamhetssystem. Det innebär att BFUS 

har funktioner för bl a kundinformation, avtalshantering, 

produkt/prishantering, debitering, reskontra, anläggningsinformation, 

mätarhantering, mätvärdeshantering, arbetsorderhantering, 

körturshantering, lagerhantering, offert och kampanjhantering, 

kundportal, mobila gränssnitt och mycket mer. 

BFUS har också inbyggd funktionalitet för konfigurerbara 

arbetsprocesser, analysverktyg (QlickSense), rapportgenerator 

(CrystalReports) och kan utöver det integreras till andra 

verksamhetssystem genom en avancerad integrationsplattform. 

Då BFUS används av organisationer som ofta består av flera 

affärsenheter så finns möjlighet att bygga upp företagets organisation 

med flera juridiska bolag. I organisationsschemat kan det t ex finnas 

avancerad behörighetsstyrning för olika användare.  

 

Flexibilitet som standard 

Ett ledord för BFUS är att det finns enbart en (1) programversion.  

BFUS är en standardprodukt där CGI byggt en plattform för 

branschområdet som möjliggör flexibel konfigurering. Det innebär att 

alla kunder delar på alla kostnader för support, underhåll och 

vidareutveckling samt att CGI kan anpassa BFUS utifrån varje 

företags unika processer och behov. Slutresultatet blir att BFUS 

levereras som en standardprodukt med företagsunik konfigurering. 

BFUS har fyra releaser varje år och är tillgängliga för alla kunder 

oavsett deras unika konfigurering. 

Ytterligare en styrka är att BFUS erbjuder digital hantering av 

företagets samtliga verksamhetsprocesser BFUS innehåller en 

integrationsmotor som möjliggör flexibla konfigureringar mot externa 

system som BFUS interagerar med digitalt. I BFUS finns det stöd för 

funktionella anrop via REST/JSON, externa databasvyer och 

händelsebaserad integration. Andra system kan abonnera på 

förändringar, händelse eller schemalagd import/export via filer, 

möjlighet till externa tjänsteanrop och objektsbaserade ”inhopp” till 

BFUS. 
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Vill du veta mer? 

Välkommen att kontakta: 
 

Lars Andersson 

Product Owner 

lar.andersson@cgi.com 
 

 

Om CGI  

Insights you can act on 

CGI grundades 1976 och är ett av 
världens största företag inom IT och 
företagskonsulttjänster. Vi är insiktsdrivna 
och resultatbaserade för att hjälpa till att 
påskynda avkastningen på dina 
investeringar. På hundratals platser över 
hela världen erbjuder vi omfattande, 
skalbara och hållbara IT- och 
affärskonsulttjänster som informeras 
globalt och levereras lokalt. 

För mer information  

Besök CGI Sverige 

 

BFUS är byggt i en skalbar arkitektur som möjliggör en lokal 

installation (OnPrem) eller en SaaS-installation. BFUS använder idag 

Oracle som databas och kommer framöver att kunna användas mot 

alternativa databaser av ”Open-source”-modell.  

BFUS är moduluppbyggt, vilket betyder att du väljer bara de moduler 

du har behov av och på det sättet får den mest kostnadseffektiva och 

kundanpassade helhetslösningen. 

 
Figur 1. BFUS funktioner är fördelade i olika moduler 

 

Support, drift och konsulttjänster 

CGI erbjuder även support, driftstjänster, utbildning, affärsanalyser 

och BPO-tjänster. 

BFUS har en välutvecklad leveransorganisation där specialiserade 

leveransteam tillsätts för varje unikt projekt. I dessa ingår CGI’s egna 

resurser från våra dagliga operationer i support, drift och konsult för 

BFUS.  

BFUS Användarförening- dela 

utveckling och kostnader   

Samtliga kunder som använder BFUS är medlemmar i BFUS 

användarförening. Medlemsföretagen delar på kostnaderna för den 

utveckling som beställs och all utveckling blir tillgänglig för alla 

medlemmar. Varje år bestäms hur många timmar som avsätts för 

utveckling och kostnaderna fördelas efter medlemsföretagens storlek.  
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