KUNDECASE LEBA Innovation

NORDIC WORKPLACE 365 HOS LEBA INNOVATION
“Som en virksomhed i vækst er det altafgørende, at vi
har et strømlinet IT-setup på tværs af vores
medarbejdere i forskellige lande.”
HVEM er LEBA Innovation?
LEBA Innovation skaber sikre og fleksible opbevaringsløsninger til laptops, Chromebooks, tablets, iPads og
mobiltelefoner. Virksomheden udvikler, designer og producerer skabe, vogne og tasker, så enhederne
opbevares sikkert og samtidig oplades. Kunderne tæller skoler, institutioner og private virksomheder.
LEBA er en dansk virksomhed grundlagt i 2005 med hovedkontor og showroom i Haslev. LEBA har desuden
søsterselskaber med kontorer i Tyskland og Holland, og der er endnu et på vej i Frankrig.
Netværket af distributører og forhandlere fordeler sig over hele Europa.
Baggrund og behov
Med medarbejdere fordelt på flere forskellige lande, og med forskellige professioner var der behov for at
samle de digitale arbejdsværktøjer ét sted. Mindst lige så vigtigt var det med en nem og intuitiv indgang til
en fælles IT-platform.
Det var blandt andet afgørende, at oplæringen af nye medarbejder blev ensartet på tværs af
virksomheden. Samtidig skulle der tages højde for, at medarbejdere kom med forskellige forudsætninger
og derfor havde brug for en brugervenlig og overskuelig IT-platform.
Et andet afgørende aspekt var, at data skulle gemmes og opdateres synkront, så det nemt kunne tilgås på
tværs af koncernen.
Der var med andre ord brug for et fælles ståsted, hvor alle i LEBA følte sig trygge, og hvor der nemt kunne
navigeres på tværs af kompetencer og landegrænser.

Løsningsmodel
Med implementeringen af Nordic Workplace 365 hos LEBA er der lavet et skræddersyet setup, der
imødekommer de forskellige behov i de forskellige lande. Det betyder i praksis, at der er tilpasset én unik
version til Tyskland, én til Holland og én til medarbejderne i Danmark. Med det kommende kontor i
Frankrig er der endnu en på vej. Rammen er den samme, men der er foretaget individuelle sprogversioner.
Charlotte Jensen har i 14 år været en del af teamet på LEBAs danske hovedkontor. Hun fortæller, hvorfor
det er vigtigt med en fælles IT-platform for virksomheden:

”Vi er en virksomhed i vækst, hvor det er helt afgørende med
strømlinede procedurer.
Hvis jeg skal pege på det vigtigste ved Nordic Workplace 365, så
det, at hele koncernen har et fælles ståsted når det handler om
arkiver, links, programmer og skabeloner. Det har en kæmpe
effekt både i det daglige arbejde, men også ved opstarten af nye
medarbejdere.”
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Når der kommer nye medarbejdere præsenteres de for et meget overskueligt og præsentabelt setup, hvor
der aldrig er tvivl om, hvilket digitalt værktøj der skal tages i brug!
Selvom vores forhandlere ofte mestrer et flot engelsk, så er det ikke en selvfølge, at den administrative
medarbejder på vores tyske kontor er komfortabel med engelsk som arbejdssprog. Derfor var det
afgørende for os, at den digitale platform sprogmæssigt blev tilpasset det enkelte land.
Nordic Workplace 365 er i den grad fulgt med udviklingen i vores virksomhed. Vi har fået en fælles ITplatform, der er agil og dermed kan tilpasses skiftende behov – både blandt vores danske medarbejdere og
på de øvrige europæiske kontorer.”
Hvem står bag Nordic Workplace 365?
Siden 2013 har Nordic Cloud Technologies leveret løsninger med henblik på at forenkle og optimere
brugen af Microsoft 365. Vi begyndte med løsninger til skoler og daginstitutioner og er i dag nok mest
kendt for Skolebordet, som med sikker filhåndtering og tæt integration til bl.a. AULA løser udfordringer
med dokumenthåndtering og meget mere.
Vi har siden udviklet en tilsvarende løsning til virksomheder, Nordic Workplace 365, som er en enkel og
brugervenlig løsning, der forøger virksomhedens produktivitet i dagligdagen. Det gør vi ved at fjerne
kompleksitet, og give medarbejderne nem og hurtig adgang til relevante dokumenter og systemer. Derved
bliver det muligt i langt højere grad også at digitalisere jobfunktioner, der udføres af ikke-trænede ITbrugere.

