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Vår största styrka? 
Vi kan din business.
Utmaningarna i avfalls- och återvinningsbranschen ställer 
stora krav på systemstöd om inte administrationen ska bli 
överväldigande. Genom att utnyttja styrkan i Microsoft 
Dynamics 365 och komplettera med branschspecifika 
funktioner har vi skapat en lösning som tillåter branschen 
att fokusera på sin huvuduppgift. En renare värld.

Branschen och dess utmaningar
Orango har de senaste åren byggt upp en kompetens 
inom branschen för avfallshantering och återvinning. 
Branschen har utvecklats en hel del de senaste åren och 
de nödvändiga affärssystemen har inte riktigt hängt med. 
En anledning till detta är de många utmaningar branschen 
ställs inför. Exempel på dessa är:

• Ett unikt flöde, material in = pengar in och vice versa
• Höga krav på hantering av farligt avfall
• Hantering och uthyrning av containers
• Optimerad transportplanering
• Hantering av deponi- och avfallsskatt
• Vägningsfunktion integrerat i affärssystemet



Lösningen
Orango har tillsammans med en samarbetspartner 
tagit fram lösningen Environmental baserad på Micro-
soft Dynamics 365 for Operations. Förutom anpassade 
branschfunktioner innehåller lösningen även grund  lägg-
an de ERP-funktionalitet så som redovisning, kund- och 
leverantörsreskontra. Lösningen täcker alla flöden och 
ersätter, hos många företag, flertalet enskilda system som 
har bristfälliga eller inga integrationer.

Lösningen grundar sig i en gedigen kunskap av avfalls- 
och återvinningsbranschen. 

Environmental erbjuder bland annat följande:

• Orango Nordic features
• Logistik & transport
• Vägning
• Hyreshantering

Komplettera med branschunik mobilitet

Orangos erbjudande kring mobilitet har möjliggjort en 
rad kompletteringar till branschlösningen. Vi har bland 
annat tagit fram en handdatorlösning för container-
hantering, en webbaserad kundportal där kunden kan 
hämta statistik till miljörapporter och grafisk övervakning 
av förflyttningar av material. Detta är lösningar som kan 
skräddarsys efter unika behov.



1. Orango Nordic features

Orango har paketerade lösningar anpassade för den 
nordiska marknaden inom följande områden:

• Integration till vågsystemet ScanX
• Nordiskt rapportpaket
• Containerservice
• Utbildningspaket
• Mobilitet
• Avfallsskattehantering

2. Logistik & transport

Lösningen innehåller följande flora av funktioner för att 
hantera all logistik och transport med full spårbarhet ge-
nom hela systemets alla processer:

• Ruttplanering – planera och komponera rutter
• Kommunal inhämtning, t.ex. sopbilsturer
• Register för fordonspark
• Register för att hantera externa fraktare
• Möjlighet att beräkna fraktkostnader med fraktzoner
• Transportdokument, deklaration för farligt avfall – 

ADR-information som UN-nr m.m.
• Telematic integration
• Avfallslagar – stöd för alla lagstadgade miljökoder, 

rapporter, avfallsskattehantering m.m.



3. Vägning

Vägningsmodulen skapar ett automatiserat orderflöde 
med hög kvalitet och flexibilitet från invägning till faktu-
rering. Den hanterar både inkommande och utgående 
materialflöden och innehåller bland annat följande:

• Egen vägningsmodul eller integration till tredjeparts-
vägningssystem

• Vägning av order, containers och fordon
• Ad-hoc kunder – oplanerade leveranser
• Kvalitetskontroll
• Omklassning
• Fakturering
• Vägning kopplat till containerhantering
• Vägning kopplat till transportplanering
• Vägningsdokument
• Taraviktshantering

4. Hyreshantering

Lösningen innehåller en flexibel hyresmodul som gör det 
möjligt att både för- och efterdebitera hyror med full spår-
barhet. Den innehåller även:

• Hyresavtal och hyreskalender
• Historik med spårning
• Koppling till containerregister och servicehantering

Klassificeringar
Klassificeringar av avfall följer genom alla processer i systemet.

European Waste Lists (Green/Amber)

European Waste Catalogue (EWC)

Basel-klassificering

OECD-koder

UN-nummer

Hanteringskoder (R&D)

Annex VII

etc.
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” Vi är nöjda med förändringen. Orango Environmental och Microsoft Dynamics AX gör att vi 
har en plattform istället för flera. Det ger oss bättre kontroll och ökar effektiviteten i process
erna. Vi ser redan nya möjligheter i systemet och det är tydligt att vi skulle gjort förändringen 
ännu tidigare då verksamhetsnyttan redan är så stor.”

Gunilla Carlsson, kommunikationschef på Sysav

Läs hela kundcaset här: www.orango.se/losningar/sysav



Vill du veta mer om vår kompletta avfallslösning 
i Microsoft Dynamics 365?

Prata med mig!

Mikael Carle, försäljning Dynamics 365
0768-52 58 89
mikael.carle@orango.se
www.orango.se



Om Orango

Vårt fokus är att utveckla våra kunders verksamhet med utgångspunkt i affärssystemen. 
Vi erbjuder heltäckande affärssystemslösningar för Dynamics 365, Dynamics NAV, Bison 
och PRMS.

För oss på Orango är det övergripande målet att göra våra kunder framgångsrika. Vi har 
haft förmånen att under många år ha kunder som är några av de mest spännande och 
framgångsrika företagen i Sverige. Detta har resulterat i att vi i dag är en av Sveriges 
främsta specialister på affärssystem med drygt 110 anställda. Vi har kontor i Malmö, 
Helsingborg Kristianstad och Stockholm men jobbar med kunder över hela landet.
www.orango.se


