GoApplicate løser vores opgaver hurtigt
og i overskuelige steps

Opgradering af IT-løsning i overskuelige steps
hos Jysk Stempel
Jysk Stempel havde et stort behov for automatiserede processer for at opbygge en
konkurrencemæssig fordel, men samtidig
passede det bedst til økonomi og ressourcer
at implementere en ny løsning i små steps.
GoApplicate løste opgaven med Application
Management og løbende opgradering.
ysk Stempel er blandt de største stempelgrossist i landet og
har 10 ansatte i virksomheden i Risskov ved Aarhus. Hele
virksomhedens fundament bygger på et workflow, hvor kunder
og forhandlere selv uploader deres grafiske filer, som derefter
automatisk sendes videre i systemet og ender i produktions
maskinerne.
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Behov for investering
Som en mindre virksomhed var det ikke muligt for Jysk Stempel
at afsætte en større mængde ressourcer til IT-investeringer, men
samtidig havde virksomheden en stort behov for at få automati
seret flere af de interne processer for at effektivisere arbejdsgan
ge og dermed forretningen.

implementere de tiltrængte videreudviklinger af IT-systemet i
små steps. Det omhandlede eksempelvis ny kundeportal til
oprettelse af ordrer, integration til bestående Navision system og
produktionsforberedelse af billeder til skæremaskiner. Hertil kom
en aftale om løbende vedligeholdelse af systemerne.
Med Application Management blev alle systemer hos Jysk Stem
pel bundet sammen fra web-shoppen og helt ud i produktionen.

Kort vej fra investering til gevinst
Jysk Stempel har sammen med GoApplicate fået opbygget en
samarbejdsmodel, hvor man via flere mindre investeringer får en
hurtig gevinst via de implementerede løsninger. ”Denne løsning
beviser, at Application Management også har værdi i mindre
organisationer,” siger adm. direktør Claus Mølgaard Jensen fra
GoApplicate.
Det har netop været afgørende for Jysk Stempel, at løsningen
gav en kort vej fra investering til gevinst. ”Vi har fået en partner,
som løser vores opgaver hurtigt og i overskuelige steps uden, at
deres efterfølgende fakturaer bliver alt for store,” siger direktøren
fra Jysk Stempel med et smil. ”Det passer rigtig godt til vores
virksomhed.”

Udvikling i små steps
I samarbejde med GoApplicate blev det derfor besluttet at indgå
en Application Management aftale, hvorefter GoApplicate kunne

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.

Tlf: +45 87 43 34 00
www.goapplicate.com
info@goapplicate.com

