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Nytt förmånligt avtal för Plåtslagerier/Stålbyggare 
 
Nu kan Hantverksdata erbjuda alla medlemmar i Plåtslageriernas 
Riksförbund och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund olika förmånliga 
affärssystempaket där förbundens alla kvalitetsdokument ingår.  
 
– Genom det samarbetsavtal vi har tecknat med PLR och MVR har vi fått tillgång 
till förbundens elektroniska kvalitetssystem och har integrerat dem i vårt affärs-
system, säger Mikael Viotti, VD på Hantverksdata.  
 
– Med våra kvalitetsdokument integrerade i Hantverksdatas system kommer våra 
medlemmar att få en mycket kraftfull och kostnadseffektiv administration, säger 
Thomas Dahlberg, Företagsrådgivare på PLR. Avtalet innebär även att våra 
medlemmar erhåller förmånliga priser på Hantverksdatas paket. 
 
– Det här samarbetet är helt i linje med vår verksamhetsidé – att verka för en 
växande marknad i Sverige och att ge ett viktigt stöd till de enskilda medlems-
företagens utveckling, säger Lars Svedje, VD på MVR. Hantverksdatas affärs-
system är ett mycket bra komplement i den service vi tillhandahåller våra 
medlemmar. 
 
– Det glädjer oss mycket att vi kan erbjuda denna lösning. Vår strävan är alltid att 
skapa de bästa dataverktygen för hantverkare. Våra branschutvecklade produkter 
är det bästa valet för plåtföretagen, avslutar Mikael Viotti. 
 
Hantverksdatas affärssystem är utvecklat speciellt för entreprenad- och 
servicebranscherna. 
 
Hantverksdata är ett branschutvecklat system med kraftfull funktionalitet för 
entreprenad och serviceföretag. Kärnan i systemet är hanteringen av projekt med 
material och tid. Det är enkelt att få kontroll över resultaten i pågående projekt. 
Affärssystemet finns i olika paketlösningar för både stora och små företag.  
 
För mer information: 

Mikael Viotti, VD Hantverksdata,  
Mobil: 070-389 00 93 

Thomas Dahlberg, Företagsrådgivare Plåtslageriernas Riksförbund,  
Mobil 070-962 75 98 

Lars Svedje, VD Mekaniska Verkstädernas Riksförbund,  
Mobil 070-690 44 00 
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