
















timmar åtgick och genomfördes av 

Resmat IS-enhet och WM-datagänget: 

 

Christina Arbinger, Håkan Lönn, Helena Andersson,   

Sven Sveningsson, Christer Campler, Kerstin Sjölund 

Resmat genomförde hårda tester:  

  
Ulf Edén      .        

2000-2001: Ett stort antal utredningar 

genomförs för att ta ikapp de förlorade 

Sirius-åren. Många detaljer förfinades 

under kommande år i det redan om-

fattande systemet. Några exempel: 

- Direktanskaffning 

- Förenkling för handläggare  

- Avveckling 

- Utökade centrallagerfunktioner 

- Förbättrad ekonomiredovisning 

- Handbok digitaliseras 

- Nytt handdatorkoncept 

Teknik: 

- Stordator byts vart femte år för att ge 

  önskat hårdvarustöd.  Tillgängligheten   

  är mycket hög! 

- KLAS, vilket ger åtkomst via  

  ordinarie FM AP och extern PC. 

- Mail för distribution av listor, pdf-er    

  och olika larm 

- Loggar enbart på disk, vilket ger stor  

  reducering av papper 

 

 

2003: Webb-gränssnitt ger åtkomst till 

alla stordator- och sidosystem på samma 

skärm.  

Etikettutskrifter direkt från DELTA 

 

2004: Nytt projekt PRIO startar. Resmat 

IS-enhet avvecklas och förvaltning går till 

annan organisation. 

2005: Beslut att PRIO ska ersätta 

DELTA. Endast begränsad anpassning 

genomförs kommande år. 

2006-2007: Deltagande i PRIO kravarbete 

2008: Resmat DELTA-konsulter flyttar 

till Logicas lokaler. 

2009: All DELTA-kunskap samlas i 25 

pärmar, MDP (Migrering DELTA till PRIO). 

 

Avsikten var att ge IBM insyn i dagens 

verksamhets- och systemlösningar. Tyvärr 

användes de inte så flitigt , varför PRIO 

lösning inte liknar den som verksamheten 

tidigare framtagit i DELTA. 

2010-11: Resmat medverkar i migrerings-

arbetet till PRIO. 

PRIO införs för Resmat ekonomirutiner 

och gränssnitt skapas från DELTA. 

2012: PRIO införs för att ersätta samtliga Resmat-

funktioner och DELTA kvarstår enbart för frågerutiner. 

Framtagen PRIO-lösning saknar stor del av de 

arbetsbesparande funktionerna i DELTA,  

varför stora störningar erhölls. Vissa 

förbättringar infördes under året, främst 

för lagerhantering. 

Slutsats: Bortse inte från 60 års 

erfarenhet vid utveckling av nya system! 

Resmat IS-enhet (2001):   

Informationsservice 

 
Inger Svensson, Hans Mattisson och Karl-Erik Eriksson 

 

Dokumentation och utbildning 

 
Hans Hammarlund, Ann-Katrin Widing, Stefan Söderberg 

och Maud Andersson 
 

Verksamhetsförvaltning 

 
Carl-Erik Almskoug, Tomas Malmqvist, Bo Windås  

och Tommy Österberg 

1997-2012 

De sista ljuva åren…  

 

DELTA i siffror (2008) 

Dator Unisys HPM 

Programkod:               90 000 A4-sidor 

              =30 km datalista  

Datatermer:        6 000 

Datumtermer:        200 

Reducerat antal gav                                   _                           

-  Förråd          340 

-         Förrådsbet. aktiva       349 000 

 

1997: Sirius-projektet drivs vidare, där 

Resmat har ett eget delprojekt. 

1998: Sirius avslutas och DELTA  

genomför istället 2000-säkring. 10 000  

Teknik 

 
Anders Svakko, Göran Axelson, Nicklas Ekström och Fredrik Alvin 

Enhetschef 

 
Jonny Rosenquist 

 

2002: Resmat övergår till FM.  

Stöd till snabbköp införs i DELTA. 

Besök av försvarsministern som sa: 

DELTA, det har jag inte hört talas om. 

Det måste betyda att det är ett system som 

fungerar! 

6 december firade DELTA 50 år med 

stor fest. En egen 50-årsbok, samt artikel i 

Computer Sweden, beskrev systemet 

utförligt: 
”Från hålkort till webbhandel i största hemlighet”. 

      

Mr DELTA, Sven Sveningsson och vår specialtårta 

 

  

Lunch, senare blev det kvällsfest 


