Vores IT-systemer har fået en markant
teknologisk opgradering.

Oprydning i teknisk gæld gav
store gevinster hos Leman
Logistikvirksomheden Leman havde tidligere
et uoverskueligt IT-system udviklet gennem
års knobskydning. Med Application Framework fra GoApplicate fik virksomheden en
fremtidssikret, solid og hurtig løsning.
eman er grundlagt i 1900 og er i dag en af Damarks førende
logistikvirksomheder inden for transport med lastbil, fly og
skib. Virksomheden har over 700 medarbejdere og 25 kontorer i
seks lande.
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Strategisk vigtige IT-systemer
Et af fundamenterne i Lemans forretning er hele IT-infrastrukturen, som danner grundlag for alle arbejdsgange. Det tidligere
system var udviklet gennem mange års knobskydning og var et
sammenren af udviklede og købte systemer samt løsninger, som
var kommet til gennem 15-20 års virksomhedsopkøb. Systemerne var således udviklet i flere sprog, kørte på forskellige
databaser, havde et bredt udvalg af grænseflader og var bundet
sammen med flere systemer til udveksling af data.

Mange ressourcer på vedligeholdelse
I Lemans IT-afdeling brugte man mange ressourcer på den
løbende vedligeholdelse af systemerne samt implementering af
nye funktioner, men omkostningerne til udvikling og vedligehold
stod ikke mål med udbyttet. Samtidigt gik udviklingen af nye
funktioner meget langsomt, og den var usikker.

GoApplicate udvikler, leverer og vedligeholder forretningskritiske it-løsninger primært med udgangspunkt i Microsoft teknologi. Vores mission er at sikre, at du
som kunde altid har den mest optimale it-løsning til at understøtte din forretning.

Tog hånd om teknisk gæld
I samarbejde med GoApplicate fik Leman ryddet op i den tekniske gæld og implementeret Application Framework, som gav en
solid og sikker IT-platform. Teknisk gæld er en betegnelse for den
opsparede manglende vedligeholdelse og udvikling af virksomhedens IT-løsninger og infrastruktur.
”I en travl hverdag, hvor alle medarbejdere er hængt op, er det
svært at finde tid til at få ryddet op i den tekniske gæld, som er et
udtryk vi har lært af GoApplicate,” siger IT-chef Uffe Sørensen fra
Leman. ”Ved at arbejde med deres LEAN-principper og implementere Application Framework er vi startet en god og stabil
rejse mod en sikker IT-fremtid.”

Teknologisk og moralsk løft
Med implementeringen af Application Framework fra GoApplicate har Leman fået et tidssvarende system, som samler
hele IT-systemet og er opbygget ud fra virksomhedens behov.
Systemet sikrer hurtig fremdrift i udvikling af nye funktioner samt
konsistens og integration på tværs af nye og gamle systemer.
”Vi er rigtig glade for at have valgt GoApplicate som samarbejdspartner,” siger Uffe Sørensen. ”Vores IT-systemer har fået
en markant teknologisk opgradering, og vi har fået fjernet den
tekniske gæld. Samtidig har det givet et moralsk løft hos vores
medarbejdere. Vi har herigennem fået et mere solidt fundament
for vores virksomhed.”
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