
Ymer: Från tre till över 100 anställda på åtta år. Utvecklingen har gått fort för Ymer 
Technology AB i Stockholm som tillverkar kylare till bland annat vindkraftverk och diesel-
motorer ”Off Highway”. Siktet är inställt på att omsätta cirka 50 miljoner euro inom en 
femårsperiod, med etableringar på nya marknader runt om i världen.

Ymer Technology startade i Stockholm i liten skala 2005 med 
att designa och utveckla kylsystem för stora stenkrossar.  Och 
det har aldrig handlat om standardlösningar. Varje lösning 
är unik, specialutvecklad för respektive applikation. 

Idag huserar företaget inte bara i Sverige. Kontor finns 
både i Frankrike och Danmark och produktion sker såväl 
i Ljungby som i Kina. Kunderna finns över hela världen 
men framförallt i Danmark, Sverige, Tyskland, Finland och 
Frankrike. En snabb tillväxt ställer hårda krav på organisa-
tionen – såväl produktionsmässigt som administrativt. Våren 
2012 togs de första kontakterna med Cadcraft för att kunna 
koppla ihop affärssystemet Monitor med Vault.

 – Det var ett lyft. Vi började med Monitor och köpte 
därefter licenser för Vault och replikerade servrar. Vi har 
konstruktion både i Sverige och Danmark. Med en replikerad 
server finns nu åtkomst var man än befinner sig. Driftsmässigt 
har det inneburit väldigt mycket för oss. Vi borde ha gjort det 
för länge sedan, säger Jimmy Plejbo, senior konstruktör på 
Ymer Technology och ansvarig för företagets IT-arkitektur.  

Arbetat i etapper
Arbetet med att införliva de nya systemen har tagit ungefär 
ett år. Arbetet med att lägga över allt i Vault har skett i etap-
per, hela tiden med Cadcraft som stöd. Det som står i fokus 
nu för Ymer Technology är mer utbildning. Visserligen har 

utbildning skett under resans gång men Jimmy Pleijbo menar 
att det finns mer att lära om systemen som man kan dra nytta 
av. Under resans gång har man också valt att använda Vault 
inom fler användningsområden än de man tänkt från början.

– Det är en helt annan kontroll nu och att konstruktörerna 
jobbar i samma miljö är en fantastisk fördel. Det har gått 
väldigt bra, vi har själva styrt över takten. Ibland har det 
varit fokus på något under tre veckor, ibland har det stått still. 
Huvudsaken var att vi till slut tog tag i saken och bestämde 
oss för att dra igång det här, säger Jimmy Pleijbo.

Skapa ordning och reda
Ett snabbt växande företag, två utvecklingskontor, många 
konstruktörer och mycket som kan automatiseras. En perfekt 
kund för Cadcraft som fungerar som stöd genom alla proces-
ser. 

– Ymer har vuxit fort och har många processer och au-
tomatiseringar som man kan effektivisera med rätt styrning 
och program. För oss handlar det alltid om att lägga mycket 
tid på att förstå deras processer för att spara så mycket tid 
och pengar som möjligt. Det arbetet i sin tur, handlar om att 
skapa ordning och reda och en bra struktur, säger Marcus 
Hagelberg, projektledare hos Cadcraft.
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