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GreenCloud Solutions





Organisation och verksamhet

Organisationsnr:

Adress:
Telefonnummer:
E -post:

Hemsida:
Antal anställda:

556818-1605
Enhagsvgen 8B, 187 40 Taby

08- 653 40 00

info@grenprints.se

www.greenclouds.se
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Omsättning: 13 200 000 SEK

Miljoansvarig: Izabelle By

GreenCloud Solutions erbjuder molnbaserade tjanstelosningar for kontoret till fOretag och
organisationer. Oavsett vad vi erbjuder, sS gör vi det självklart med sS miljOvanliga produkter och
lOsningar som mojligt.

Produkter vi erbjuder är Telefoni, Videokonferens, Kopiatorer/skrivare, Elektronisk fakturahantering,

Kaffeautomater/vattenautomater, tryck & profilprodukter.

Samtliga v5ra tjänster hjalper v5ra kunder att jobba mer effektivt och p5 sS sett bidra till en mer

hSllbar arbetsplats dS vi tar ett helhetstänk och hjälper till att fS ett hagre miljöfokus.

Där Videokonferens, Telefoni i molnet, Elektronisk fakturahantering, Managed Print Services,

retursystem fOr tonerkassetter, Lexmarks Pull Print samt GreenPrint avtal r n5gra av vSra losningar.

En miljoutredning ligger till grund fOr v5rt miljOledningssystem, och som syftar till ett systematiskt

arbetssätt for att minska vSr belastning p5 miljOn. Genom att vi sätter upp mSl och handlingsplaner

samt genom 5r1ig uppfOljning och kontroll av de lagar vi omfattas av, minskar vi p5 ett systematiskt

sätt vSr miljopSverkan.

VD:n är insatt i MiljOledningssystemet och har varit delaktig i att kontinuerligt utvärdera de olika steg

vi tagit i processen till att implementera ett ledningssystem for miljO, samt gStt igenom och godkant

all miljOdokumentation.





Beskrivning av MiljOansvariges ansvar.
Titel Miljoansvarig

__________________

Kompetens lnsikt I kraven I Svensk Miljöbas och uppbyggnaden av vârt ledningssystem.
Miljoansvarig mste kunna administrera dokument mm i mappstrukturen, samt
gora enklare ndringar och anpassningar om nädvändigt.

Ansvar Miljaansvarig är ansvarig for att ledningssystemet uppfyller kraven i Svensk
M iljObas kravstanda rd, att revisioner genomfOrs och att komm unikationsväga ma
I organisationen fungerar.

Uppgifter v' Se till att betydande miljöaspekter identifieras, formuleras och
dokumenteras.

V Att mlstyrningsarbetet planeras, genomfOrs och följs upp

V Följa upp miljöarbetet internt och att medarbetare genomfOrt sina âtgarder
samt dokumentera resultatet

V Följa upp att rutiner är aktuella och att de fOljs

V Planera att externa revisioner genomfOrs och fOljs upp

V Se Over behovet av kompetensutveckling och fOlja upp att utbildningar mm
genomfOrs och enligt utbildningsplan

V FOlja upp att dokumentation I miljOledningssystemet r aktuell och att

inaktuella dokument arkiveras eller slängs

V Att listan med tillampliga lagar och krav halls aktuell och fOlja upp
efterlevnaden

V Sammanstallning och rapportering av resultat till mote med ledningen
(led ningens genomgâng)

Befogenheter Verifiera och publicera styrande dokument
Andra och a rkivera dokumentation I miljOledningssystemet
Använda nOdvndiga resurser fOr att beslutade âtgärder ska kunna genomfOras





Milj opiverkan

Vrt miljöarbete har bi a resulterat i en mitjoutredning och en miljoaspektsbedomning.

Vi har etablerat en miljöpolicy samt en mâl- och handlingsplan och Iagkravforteckning. Vi har även

tagit fram bide nya rutiner och policys for bolaget och samtliga anställda.

Bolagets betydande miljoaspekter har fastställts och dessa är nu i prioriteringsordning:

1. Kunskap

2. Affärsidè
3. Transporter

4. Inkop och upphandling





Milj opolicy
GreenCloud Solutions vision är att vara Sveriges ledande molntjänsteleverantör.

Vi erbjuder miljävanliga och skräddarsydda molnbaserade Iösningar for kontoret till fOretag och
organisationer.

GreenCloud Solutions tar ansvar fOr och arbetar fOr en lngsiktig hàllbar utveckling genom att minska
resursforbrukningen och den totala verksamhetens pâverkan p miljOn. Vi vill bidra till ett hllbart
samhälle genom att vi ser till dagens behov, utan att ãventyra kommande generationers mOjligheter

att tillgodose sina behov.

For att ständigt fOrbättra GreenCloud Solutions miljOprestanda och fOrebygga föroreningar ska vi

kontinuerligt och systematiskt arbeta med fOijande omrâden som vi bedOmt som betydande for
miljOn i vâr verksamhet:

Kunskap
Oppet redovisa och informera om GreenCloud Solutions miljOarbete. Oka personalens kunskap mom
miljOomrdet samt kontinuerligt fOrmedla kunskap till vâra intressenter.

Affãrsidé
Aktivt fokusera p- och utveckla vra tjänster som ligger till grund fOr att fOrbättra v5ra kunders
positiva miljopverkan. S5 som GreenTel, GreenMeeting och Greeninvoice.

Transporter
Sträva efter att minska användningen av fossila drivmedel vid tjänsteresor, leveranser, bud och

medarbetarnas transporter till och fran arbetsplatsen och pa sikt Overga till färdsätt med

förnyelsebara bransleslag.

Inkop och upphandling
I fOrsta hand välja varor, produkter och tjanster fran fOretag med ett aktivt miljOarbete och scm
erbjuder miljOmärkta produkter.

Gllande miljOlagstiftning och andra krav är styrande fOr GreenClouds Solutions miljOarbete.

Denna MiljOpolicy antogs av GreenCloud Solutions den 10 januari 2020





Mi1jöm1 och handlingsprogram

Kunskap
Samtiiga medarbetare och nära samarbetspartners ska bli an mer miljöfokuserade I alit som rör

verksamheten.
Utöver de externa utbiidningarna kommer vi hSlla interna utbildningar och workshops i de positiva
miijöaspekterna, miljomarkningar och miljöeffekter.

Som ett led i det ökade kravet p5 miljäfokus och att sprida god kunskap till kunder och intressenter
kommer vi hSlla ett miljöevent far vSra kunder.

V5r Gröna Linje ska alltid stS I fokus mellan säljare och kund och vara en levande grund alit efter att

verksamheten utvecklas.

Hemsidan uppdateras med aktuellt miljöarbete och ny information som rör GreenCloud Solutions
och miljön.

Affärsidé
Vi har en mSlsattning om att de miljapositiva affärsomrSdena ska uppnS hela 40 % av verksamhetens
totala omsättning redan under Sr 2020

Vi ska fokusera p5- och utveckla vSra molnbaserade tjänster som är klimatsmarta och har en positiv

miljopSverkan. SS som GreenTel, Greenlnvoice och GreenMeeting

MSlsättningen är att redan under Sret kunna ta fram matverktyg fOr att hjälpa vSra kunder att mäta

deras rese- och miljObesparingar efter att de avergStt till GreenMeetings och p5 sS sätt kunna fOlja

den positiva utvecklingen.

Transporter
VSr mSlsattning är att lyckas bibehSlla CO2 minskningen om 67 % i relation till jamfOrelseSret trots

expandering i verksamhet och personal.

Kartlagga utslapp frSn tjanstebilar och CO2 kompensera alla tjansteresor

Installationer ska ske via TeamViewer i den utstrackning det mojliggors

Möten och utbildningar ska ske via GreenMeetings i den utsträckning det är tillampbart





Inköp

Fortsatt bibehlla att minst 90 % av vâra toppleverantörer ska vara miljöcertifierade- eller
diplomerade, alternativt kunna uppvisa ett aktivt miljöarbete och miljovanliga produkter/tjänster

Striktare rutiner och högre krav att ej använda sig av icke miljo-godkända leverantörer.

Leverantörslistan ses over, fortsatt arbete med det aktiva valet att byta Ut leverantOrer som ej
uppfyller vra inkOpskrav och policy.





Genomförda miljoforbättringar
GreenCloud Solutions har sedan starten arbetat aktivt med miljofr5gorna b5de internt och externt d5
det är foretagets profilering att vara klimatsmart och hjalpa kunderna att vara detsamma.

Vi har arbetat h5rt under lSng tid med v5ra stärsta leverantörer for att fOrenkla miljOvalen i v5ra
webshopar och vi fortsätter arbeta fOr att kunna vidareutveckla mOjligheterna och kunna f5 mycket

enklare och tydligare statistik per konto Over miljO- och ekologiska inkopen.

Vi har fortsatt valt att inte trycka upp nya produktkataloger utan enbart styra kunderna till den
digitala katalogen.

Vi utnyttjar v5rt partneravtal med Office Depot i största mOjliga utstrëckning vilket gor att vi kan
undvika onodiga transporter.

Vi fortsätter utveckla nya digitala lOsningar och flOden for att minimera pappersutskrifterna och har
därför l5ngsiktiga miljOsmarta printlOsningar for vSra kunder.

Vi kOper utsläppsratter via ZeroMission fOr att klimatkompensera verksamhetens maskinpark, alla
tjänsteresor med bil samt eventuella flygresor.

Vid inkOp av nya datorer, skärmar etc till kontoret sker det genom Steranvända fr5n lnrego.

Detta är ocksS I fOrsta hand vad vi fOrsOker styra vSra kunder mot och har därmed valt att gS ifrSn
den tidigare offeciella IT-webhopen.

Vi har som 1 av 35 fOretag i Stockholmsregionen blivit inbjudna och ställt Ut I BIS Hallen under
klimatkonferensen "Ett fossilfritt Sverige", detta till fOljd av v5rt systematiska miljOarbete

Vi arbetar systematiskt via Teamviewer vilket gOr att vi inte behOver Ska Ut till kund vid ett flertal
supportärenden utan kan hjälpa dem p5 distans.
PS samma sätt tar vii fOrsta hand sjalva IT-hjãlp till v5rt kontor.

Möten och utbildningar med sSväl leverantOrer som kunder har fOrflyttats fran fysiska mOten till I

fOrsta hand VideomOten.
Detta har gjort att vi lyckats sänka vSra CO2 utsläpp fr5n tjänsteresor med hela 67 % mot bas5ret

Vi har pSbOrjat flytta upp resten av verksamheten upp i molnet vilket spar inkOp av nya h5rdvaror,
resor fOr s5väl IT-tekniker som resor fOr personal som inte ailtid m5ste ta sig till kontoret f5r 5tkomst.
lstället driftas verksamheten säkert i en svensk serverhall av en 1S014001-certifierad leverantOr.
Nya systemet kommer dessutom krva färre utskrifter av OSS d5 alla drag-and-drop-funktioner gOr att

vi inte behOver skriva ut dokumentet fOr att sedan scanna in I nya format.

Vi har inlett partnersamarbete med nytt finansbolag där vi kan vara 100% digitala och drmed helt
eliminera utskrift- och postg5 ngsha nteringen.





Vi har byggt upp egna e-signeringsavtal for s5vä1 v5ra kunder som personal vilket spar b5de resor,

utskrifter och postgSng. Alla avtal som ska ingSs där GreenCloud är leverantOr eller arbetsgivare kan

därmed idag hanteras helt digitalt.

Vi fortsätter att aktivt försöka p5verka vSra leverantOrer som ej själva är MiljOcertifierade eller
diplomerade vilket hitintills har gett goda resultat. Vi har därmed uppnStt att hela 90 % av v5ra mest

frekventa leverantörer har ett aktivt miljOarbete.

Vi byter aktivt Ut de leverantOrer som ej kan sända digitala fakturor och fSr statlig post och fakturor

genom Kivra.

Vi har fortsatt korttidskontrakt p5 lokalerna fOr att ha större pSverkan p5 hyresvärden I sSväl
inomhusmiljön samt energi5tg5ngen alternativt ha mOjlighet att med kortare varsel kunna byta till

mer miljOsmart kontorslOsning.

Vi har installerat luftsystem I säljrummet fOr att fOrbättra inomhusmiljOn vilket samtidigt p5verkar

energifOrbrukningen positivt, Bytt de gamla radiatorerna till moderna effektivare system.

I samband med att vi renoverade kontoret till f0rm5n fOr bättre arbetsmiljO fick vi även alla ljuskällor

I lokalen anpassade till den mest miljOvanliga belysningen avsedda fOr just kontor.

Säljare tar fortsatt t5g framfOr bil till l5ngvga kundbesOk I exempelvis GOteborg.

Vi har lanserat mOjligheten att kunna kOpa 5tervunna miljOtoners direkt I v5r webshop fOr

kontorsmaterial. Det ger b5de farre utleveranser och färre leverantOrer fOr oss samt att det r

enklare fOr kunden att faktiskt välja Stervunnet istället fOr nyproducerat.

Vi har utvecklat v5ra molntjänster och lanserat s5vl telefoni- växel- och videokonferenstjänst.

Bortsett fr5n att det spar tid, resurser och utsläpp i resor for kunderna sS där det behOvs h5rdvara

har vi valt att arbeta med producent och leverantOr som krãver upp till 75 % lägre energifOrbrukning

jmfOrt med likvãrdiga konkurrenter.

Vi har lanserat Kvittoappen som är direkt kopplad bSde till kundens LeverantOrsfakturasystem

(Greenlnvoice) samt lOneprogram.

Det innebär att v5ra kunders personal nu kan hantera all sin utlaggsredovisning, sina reserakningar,

traktamenten etc digitalt direkt I telefonen istället fOrvia pappershanteringen.

Samt att alla faretagskortskvitton kopplas direkt till rätt kort p5 rätt faktura med rätt

represtentations- och kostnadsuppgifter istället fOr den manuella hanteringen via papper och
scanning.





Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019
Omsattning (tkr) 10 172 9 932 11 878 11 160 13 200
Antal anställda 4 3 3 4 3
Utbildningstimmar 0 12 10 0 0
Leverantörer med aktivt
miljöarbete

67 % 77 % 81 % 81 % 90 %

C02uts1äpp frântjänstebilar
_______________

470 kg! mkr
_____________

376 kg!
mkr

______________

356 kg! mkr
____________

363 kg!
mkr

____________

155 kg!
mkr

Andel molntjänster av total
forsaljning

______________

____________ _____________ ____________

33 %
__________

Täby 2020-01-15

asettern




