Distriktsstyrelsekonferens, 9 nov
Landscape
Sv

Megatrender som påverkar
våra affärer

Växande
medelklass i
Asien

Svag tillväxt på
Lantmännens
huvudmarknader

5

Konsumenternas
efterfrågan driver
hälsa
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Digitalisering

Lantmännens uppdrag
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Att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och optimera
avkastningen på medlemmarnas kapital i Lantmännen.

LM² skall erbjuda tjänster som bidrar till att…
•

Öka lönsamheten för lantbruket

•

Förenkla lantbrukarens vardag

•

Möta lantbrukaren som ett Lantmännen

•

Vara lantbrukarens naturliga partner

Landscape
Sv

Målsättningar med LM2
Enhetlig digital portal
- En inloggning

Överblick av den egna
gården med användbar data

Förenklad tillgång till relevant
och personifierad information

Möjliggöra bättre och
faktabaserade beslut

Förenkla administration och
dokumentation

Stärka lojaliteten till
Lantmännen som strategisk
affärspartner
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Från Data till Information
– för bättre beslut och lönsamhet
Datakällor

Dataserver

Behandling av data

Lantbruksföretaget

Väderdata
Djurdata

Möjligheter:
Ökad lönsamhet
Lägre kostnader/högre ROI
Faktabaserade beslut

Sensorer

Odlingsdata

Fält- och jorddata

Affärsdata
Historisk data
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Big data à Smart data

Lantmännen och Dataväxt
i strategiskt samarbete
•

Tillsammans ska vi driva digital utveckling inom lantbruket.
– Digitaliseringen skapar möjligheter för ökad produktivitet och lönsamheten på gården
vilket ska stärka konkurrenskraften hos de svenska lantbrukarna.
à Långsiktig satsning

•

Bättre beslutsunderlag och större precision.
– förutsättningar för högre produktivitet och lönsamhet inom såväl animalieproduktion
som växtodling.

•

Flertalet av Dataväxts befintliga tjänster kommer framöver finnas
tillgängliga i Lantmännens digitala portal LM².

•

Dataväxts digitala plattform Lantbruk.se och LM² kommer att
komplettera varandra för stärkt lönsamhet och uppföljning.

•

Lantmännen ny delägare i Dataväxt AB.
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LM2 – Ny digital portal
Genom att utveckla megatrenden Digitalisering kan vi skapa nya möjligheter för lantbruksföretagarna och för Lantmännen. Detta gör Lantmännen genom ett nytt digitalt verktyg, LM2. LM2
är Lantmännens nya digitala portal som kommer samla alla dagens tjänster och en rad nya under
ett och samma paraply, för att öka användarvänligheten och sätta lantbrukarens behov i centrum
av vår affär. Det innefattar såväl lantbruksaffären som maskinaffären men också ekonomitjänster
och information till våra ägare och förtroendevalda. Lantbrukaren kommer i framtiden hitta all
information under en inloggning med personifierad information och LM2 anpassas för att kunna
användas på mobila enheter.
På startsidan kommer kunden bl.a. hitta en tydlig översikt över sina affärer med Lantmännen för att
kunna följa såväl kommande leveranser som öppna affärsavtal. Dessutom bygger vi en
meddelande- och nyhetsfunktion där kunden enkelt kan få relevant och personifierad information.
I dagens storskaliga lantbruk är oftast flera personer involverade i driften. Därför möjliggör vi för
flera personer att logga in och se information om gården. Som ägare av kontot styr du själv vem
som ska ha tillgång och vad personen ska kunna se. På så vis kan maskinföraren ha tillgång till
vissa tjänster medan revisorn ser något helt annat. Genom att samla all information på ett ställe
och göra den mer tillgänglig förenklar vi vardagen för lantbrukaren så att de kan koncentrera sig på
det som är verkligt värdeskapande i deras verksamhet.
Lanseringen av LM2 är uppdelad i många steg. Det är viktigt att redan nu poängtera att den första
releasen av LM2 till stor del kommer att innehålla befintliga tjänster som idag finns i Mina Sidor, fast
presenterat i ett snyggare och mer användarvänligt format. Nästan alla av dessa befintliga tjänster
kommer i LM2 vara anpassade för både mobiltelefon, surfplatta och dator.
LM2 kommer vid första lanseringen också innehålla några nya tjänster. Dessa inkluderar bland
annat finansiell spannmålshandel och nya maskintjänster såsom Maskinöversikt, Instruktionsfilmer
och viss Maskindata. Efter första releasen kommer LM2 att fortsätta att utvecklas löpande med nya
tjänster.
Figuren nedan beskriver hur verktyget är uppbyggt. Där är en övergripande del som vi kallar för
Portal. Portalen innefattar de övergripande tjänsterna såsom inloggning, nyheter, ny
meddelandefunktion och affärsöversikt. Under portalen finns sedan fem olika spår:
odling, spannmål, ekonomi, foder och maskin.

Inloggning med BankID
För att garantera en säker webbtjänst kommer vissa delar av LM2 kräva inloggning med BankID.
Dessa inkluderar bland annat tjänsterna finansiell spannmålshandel, skapa ett nytt konto, ändra
information om företaget (t.ex. fakturaadress) och när man lägger till användare. I ett senare skede,
när den nya ekonomiportalen lanseras, kommer också denna att kräva inloggning med BankID.
Meddelanden
Den nya meddelandetjänsten kommer att vara smartare och mer flexibel än nuvarande
meddelandetjänst. De meddelanden som inkluderas i tjänsten är dels ett antal leveransmeddelanden (t.ex. leverans av foder, gödning, utsäde etc) och dels en leveransplan. Dessutom
kommer Lantmännen att ha möjlighet att skicka ut riktade meddelanden till utvalda kundgrupper,
t.ex. Nötforkunder eller kunder som prenumererar på marknadsrapporter spannmål. Den nya
rolltilldelningen kommer också göra att användaren själv kan välja vem i företaget som ska ta emot
vilka meddelanden. Har användaren t.ex. en större gård med flera produktionsgrenar och anställda
kan användaren själv välja att t.ex. djurskötaren ska ta emot meddelanden om foderleveranser och
att maskinföraren ska ta emot meddelanden om leverans av utsäde. Alla meddelanden kommer att
landa i användarens LM2-inkorg. Användaren kan också välja att få notis via sms eller mail om att
ett nytt meddelande finns i inkorgen och också för vilka meddelandetyper man vill bli aviserad.
Idag pågår utvecklingen av LM2 för fullt. Tjänsterna levereras löpande och allt eftersom de blir
tillgängliga så testas de av flertalet testgrupper, både interna och externa. Vi kommer under vintern
att använda oss av testpiloter (aktiva lantbrukare) som testar LM2 i sin vardag. Vi börjar med en
liten skara testpiloter och ökar på antalet allt eftersom. Testpiloternas synpunkter och frågor tar vi
med oss till utvecklarna, och när alla parter känner sig bekväma med att vi har ett LM2 som fungerar
kommer LM2 att släppas till alla våra kunder.

Odling
Odlingsspåret innehåller idag t.ex. våra rådgivningsbrev som görs om för att kunna läsas i mobil
och surfplatta. Nya tjänster är inplanerade i senare releaser under 2017. Dessa inkluderar bland
annat Växtodlingsplan och ett verktyg för beräkning av produktionskostnad.

Spannmål
I Release 1 som planeras till Q1 2017 innehåller spannmålsspåret en ny tjänst, Finansiell
spannmålshandel. För lantbrukare har möjligheten att handla spannmål finansiellt hittills varit
väldigt begränsad. I LM2 kommer den nya handelsplattformen möjliggöra för lantbrukare att handla
spannmål finansiellt, direkt mot en av världens största råvarubörser, MATIF. Det ger dig en unik
möjlighet att hantera din affärsrisk och, om man lyckas väl, ta del av värdet vid en prisuppgång. För
att få tillgång till tjänsten finansiell spannmålshandel krävs att du genomför en webbaserad
utbildning och avslutande test med godkänt resultat. Dagens spannmålshandel är global och
priserna styrs av efterfrågan och tillgång på världsmarknaden. Det skapar stor prisrörlighet vilket i
sin tur ställer höga krav på lantbrukarna.

Utöver att vara skickliga växtodlare behöver de även ha god förståelse för spannmålsmarknaden
och en tydlig strategi i sin försäljning för att vara lönsamma. Lantmännen har länge handlat
spannmål såväl fysiskt som finansiellt. I skörd köper vi enorma kvantiteter fysisk vara, för att hantera
den affärsrisk det innebär säkras priset på världens råvarubörser. Genom att erbjuda lantbrukaren
en mer flexibel spannmålshandel är syftet att också stärka vår egen affär där vi blir en naturlig
handelspartner även för deras fysiska spannmålshandel.

Ekonomi
Ekonomispåret drivs idag i ett separat projekt. Detta projekt skall resultera i en uppgraderad
Kassatjänst innehållande ny efterfrågad funktionalitet som kommer ligga under LM2. Till dess att
den nya ekonomitjänsten är redo att tas i drift kommer befintliga Kassatjänst att användas. Denna
kommer man att nå via sin inloggning i LM2, men man kommer att arbeta i den befintliga lösningen.
Med andra ord kommer den inte att anpassas för mobil och surfplatta. När den nya ekonomitjänsten
är redo att driftsättas är ännu inte klart.

Foder
Foderspåret kommer innehålla de befintliga tjänster som idag finns i Mina Sidor. Nya tjänster är
inplanerade i senare releaser under 2017. Dessa inkluderar bland annat Marknadsinformation
och uppgradering av e-sales.

Maskin
Maskinspåret kommer med flera nya tjänster i första releasen, planerad till Q1 2017. Dessa
inkluderar Maskinöversikt, viss Driftsinformation, Handböcker och Instruktionsfilmer. I planen
för senare releaser under 2017 ligger bland annat en uppdaterad Boka Service-funktion.
I Maskinspåret kommer det finnas en maskinöversikt som samlar alla användarens maskiner. Har
du maskiner eller redskap inköpta från Lantmännen Maskin kommer information om dessa per
automatik att visas under maskinöversikten. Dessutom kan du på ett enkelt sätt själv lägga in dina
övriga maskiner och redskap. Knutet till respektive maskin kommer också finnas en tjänst för att
beställa reservdelar som finns i Lantmännen Maskins portfölj. Du behöver inte leta efter rätt
reservdel utan information om maskinen/redskapet följer med och verktyget förstår vilken
maskin/redskap beställningen avser.
Den tekniska utvecklingen av maskiner och redskap går fort och skapar spännande möjligheter.
Maskintillverkarna utvecklar egna system för mer exakt styrning och ökad driftsinformation,
merparten bygger på avancerad GPS-teknik. Det är till stor nytta för användaren och bidrar till en
mer effektiv användning av maskinen och redskapet. I den nya portalen kan lantbrukaren få stenkoll
på sina egna maskiner hemma på gården. Driftsinformation som är kopplad till maskinens eller
redskapets eget GPS-system och ger information om t.ex. bränsleförbrukning och driftstimmar skall
kunna ses i portalen (kräver en utrustning i maskinen).
Har du frågor eller vill diskutera någon framtida funktionalitet i portalen LM2 är du välkommen att
kontakta Erik Pettersson, produktchef LM2, 010-5562922, erik.pettersson@lantmannen.com.
För mer info: www.lantmannen.com/lm2

