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Nästa möte
Nästa frukostmöte med CeLIT
äger rum den 20 oktober i
Helsingborgs Hamn.
Verksamheten presenteras och
vi tar en busstur i hamnen för
att titta på anläggningarna och
verksamheten. Start som vanligt
kl. 7.30.
Anmäl dig på: www.CeLIT.nu
(öppet f o m måndag 6/10)

Frukostmöte hos CGI
Måndagen den 22 september var det dags för CeLITs
medlemmar att göra ett nytt företagsbesök och denna gång
besökte vi IT- företaget CGI. Vi möttes upp hos CGI i Gåsebäcks
industriområde där Erik Wahlin började med att berätta om
företaget. CGI:s strategi är att vara lokala på så många platser som
möjligt och på så sätt finnas nära kunderna. De jobbar med ITtjänster inom områdena IT outsourcing, Business process, Business
consulting, Application management, Systems integration och
Infrastructure services. De erbjuder konsulttjänster, projekt och
outsourcing. CGI har kunder inom flera olika branscher och några
exempel på företag är Swedbank, Apoteket, Schenker, Telia,
Trafikverket, Polisen och Vattenfall.

CeLIT
CeLIT , Centrum för Logistik och
IT, vill öka konkurrenskraften
genom nätverkande. Föreningen
har medlemmar från både
näringsliv, offentlig sektor och
akademi. Genom regelbundna
nätverksträffar vill man stärka
regionens gemensamma
attraktivitet och
konkurrenskraft samtidigt som
föreningens medlemmar
kommer varandra närmre.
Bli medlem du också! –
www.celit.nu
CeLIT, Campus Helsingborg Box
882, 251 08 Helsingborg
info@celit.nu
Tel. 0702-07 43 44

Erik följdes av dagens huvudtalare, Johan Hagberg, som höll en
inspirerande presentation om supply chain och hur företag ska
göra för att få bättre kontroll och tjäna mer pengar. Ett stort
problem som återkommer hos många företag är att det saknas
en
helhetssyn
inom
företaget.
Många
avdelningar
suboptimerar utifrån sitt eget ansvarsområde och inte utifrån
företagets helhet. Johan menar på att det är viktigt att företag
tar med supply chain redan i strategin och målbilden för att
företag ska få största affärsnytta och hitta en bra balans mellan
kundnytta och kostnader. Ett exempel visar att det många
gånger är bättre att planera förpackningen efter behovet i
supply chain än att i efterhand anpassa supply chain efter
produkten och dess förpackning. Johans presentation var
mycket
interaktiv
med
stort
deltagande
av
alla
frukostbesökare.
Stort tack till Erik och Johan på CGI för ett intressant och
trevligt företagsbesök.
/Cecilia Boklund

