LRF Konsult får
kvalitetssäkrad
kundinformation
rakt in i sina system
LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med
75 000 kunder. Databaskopplingen till Allabolags API ger LRF Konsults
rådgivare ständig tillgång till uppdaterad och kvalitetssäkrad kundinformation.
Något som gör att de kan lägga mer tid på affärsutveckling och kundrelationer.

Mats Grönqvist är IT-chef på bolaget och har i uppdrag att förse verksamheten
med kostnadseffektiv och stabil IT. LRF Konsult är känt för sin lokala närvaro, men
de senaste åren har de även satsat på att stärka sitt digitala erbjudande.
Med rötterna i den gröna näringen har LRF Konsult idag 1 400 anställda på 140 orter i
Sverige. Här kan småföretagare få hjälp med allt från redovisning och bokföring till juridisk
assistans och affärsrådgivning.
– För tre år sedan påbörjade vi arbetet med att förenkla för företagare att bli kunder
hos oss utan att behöva uppsöka våra fysiska kontor. En viktig del i den digitala
kundupplevelsen är att kunder ska slippa behöva knappa in alla sina uppgifter själva och
därför började vi leta efter lösningar för detta, säger Mats Grönqvist.
API-LÖSNING FRÅN ALLABOLAG
Valet föll på en API-lösning för företagsinformation från Allabolag. Genom en
databaskoppling levereras samma information som finns på Allabolag rakt in i
LRF Konsults system. Kunderna anger några få uppgifter om sig själva, resten fylls i
automatiskt utifrån LRF Konsults fördefinierade önskemål.
DIGITALISERINGEN GER EN KOMPLETT BILD AV KUNDERNA
I takt med att allt fler delar av LRF Konsults affär digitaliseras planerar Mats Grönqvist
att använda den företagsdata de tar in från Allabolag till fler områden. Genom
att kombinera sin egen kunddata med offentlig data kommer de att kunna skapa
automatiserade flöden och digitala funktioner som ger en ännu mer komplett bild av
deras kunder.

Mats Grönqvist, IT-chef
på LRF Konsult

”Valet föll på en
API-lösning
från Allabolag”

Om LRF Konsult
→→ Ett av Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag för små- och medelstora
företagare med 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och har över 75 000 kunder.
→→

LRF Konsult erbjuder tjänster inom ekonomi, skatter, juridik, affärsrådgivning och
fastighetsförmedling.

→→

Huvudägare är sedan mars 2018 riskkapitalbolaget Altor som äger 75 procent.
Resterande 25 procent ägs av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Tre snabba frågor till LRF Konsults Mats Grönqvist om Allabolags API
VAD UPPNÅR NI GENOM ER DATABASKOPPLING TILL ALLABOLAG?
– Våra flöden fylls automatiskt med kvalitetssäkrad information från Allabolag. Vi får in all den information i systemen
som våra säljare har behov av. Det är kostnadseffektivt, minimerar felstavningar och ger en bättre kundupplevelse.
Dessutom frigör det resurser i form av tid och pengar som kan investeras i kundrelationer och affärsutveckling.
EN API-LÖSNING LÅTER AVANCERAT. VAR DET KRÅNGLIGT ATT KOMMA IGÅNG?
– Nej inte alls. Har du jobbat med integrationer tidigare är det här inget konstigt. Vi kontaktade UC/Allabolag och en
kort tid därefter var vi igång med att testa Allabolags API. Det var för övrigt en annan bra sak, att vi fick lov att testa
tjänsten innan vi bestämde oss och skrev ett formellt avtal.
HUR HAR SAMARBETET FUNGERAT TYCKER DU?
– Det har varit oerhört enkelt och smidigt. Min kontaktperson svarar snabbt när vi har behövt resonera eller testa nya
möjligheter från vår sida. Poängen med ett API är just att man inte ska behöva ha så mycket kontakt med leverantören.
Det ska vara ett självspelande piano och det har det varit med Allabolag.

Tre fördelar med företags-API från Allabolag, enligt Mats Grönqvist,
IT-chef på LRF Konsult.
→→ Vi får in all den information i systemen som våra säljare har behov av. Det frigör resurser i form av tid och pengar som
kan investeras i kundrelationer och affärsutveckling
→→ Det var en stor fördel att vi fick testa tjänsten innan vi bestämde oss.
→→ Att integrera API:et är enkelt och smidigt, liksom kontakten med vår kontaktperson.

Läs mer på uc.se eller kontakta Johan Hedenstierna på 08-670 90 91
E-post: johan.hedenstierna@uc.se

