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Det är full fart framåt för samverkan inom logistikområdet mellan näringslivet, akademin och det offentliga
livet. I första hand håller vi oss till verksamheter i nordvästra Skåne som från kommunerna representeras av
HBR, Helsingborg Business Region.

Nästa frukostmöte äger rum den 12/7, kl 9.00.
Peppes Bodega i Båstad i samband med Båstadstennisen.
Anmäl dig snarast. Begränsat antal platser!
NLP är vår sponsor och efter frukostmötet får vi möjlighet att titta på tennisen och njuta av miljön i Båstad.
Cecilia Rönn på Carlsberg (Ramlösa) har fått utmärkelsen Årets unga
chef 2012. Cecilia kommer och berättar om vad som utmärker en
bra chef. Hon utgår från hundträningen. Disciplin, glädje,
motivation, engagemang och tydlighet är hennes ledord.
Längre ner på sidan hittar du rapport från IXX och vårt senaste besök där. Läs mer om CeLIT på hemsidan
www.celit.nu. Där hittar du även info om vad som är på gång i logistiksverige. Vi håller på att uppgradera
hemsidan vilket beräknas vara klart i nästa vecka.

Juni 2012 – nu dämpar vi farten när sommaren höjer temperaturen!?!
Farten är god för vår plattform för samverkan inom logistikområdet mellan näringslivet, akademin och det
offentliga livet. Nu laddar vi batterierna.

Planerade aktiviteter




CeLIT kan snart annonsera att man har en ny hemsida med lättillgänglig information .
Reservera den 12/7 för tennis i Båstad. NLP bjuder in till föredrag med tennisanknytning..
Under hösten blir det nya företagsbesök (3/9, 8/10, 19/11) och något som är kopplat till vinlogistik.

Besök hos IXX IT-partner måndagen den 7/5
Frukostmöte hos IXX-partner i Ängelholm
Den 7/5 träffades 13 deltagare en vacker majmorgon i en trevlig ombyggd gammal gårdsmiljö för att få en aktuell
presentation av hur ”molnet” kan vara till nytta för företagens IT-lösningar. VD Monika Christensson hälsade oss
välkomna för att tillsammans med medarbetare tala till oss under temat ”En säker och bekymmersfri IT-miljö” IXX
slogan .
IXX startade 1985 och har nu 45 anställda med kontor i Ängelholm och Malmö samt även ett på gång i
Helsingborg. Målsättning är att företaget ska uppfattas med kännetecken som engagemang, lyhördhet och
innovationskraft. Utgångspunkten för att råda ett företag är alltid en inledande analys som ger en god
förutsättning för att hitta möjligheterna mellan befintlig lösning, behov och tillgängliga IT-verktyg.
Molnet som företeelse uppfattas som en oändlig resurs vad det gäller IT-kraft. Begrepp som används är Software
as a service SaaS, Platform as a service PaaS och Infrastructure as a service IaaS. Molnet innebär förenklat att
användaren inte behöver veta/bry sig om var datakraften finns och att den dessutom i princip kan betraktas som
obegränsad. Molntjänsterna karakteriseras också av att man betalar för det man använder, ofta med stor
flexibilitet över tiden. I sammanhanget uppmärksammades en risk för falska molntjänster, där man inte har
skalbarheten och bara utnyttjar suget i sin marknadsföring. Det finns ingen riktigt etablerad definition av
molntjänster utan marknaden råder över begreppen, exempelvis har Apple lanserat sitt ”iCloud” som är en teknik
för att kommunicera och synkronisera mellan alla deras produkter som iPhone, iPad, iMac, etc .
Ett växande problem är att en hel mängd tjänster nu kan köpas som molntjänster men där man lätt missar att för
att uppnå affärsnytta måste man fortfarande göra sin verksamhetsanalys, förstå flöden och samband för att kunna

finna de bästa och mest lönsamma lösningarna för sin verksamhet. Tyvärr finns det ingen ”Quick fix”!
En ofta använd modell för IXX är att ta över ett företags hela IT-drift genom så kallad ”Hosting”. Kunden behåller
beställar- och uppföljningskompetens medan utförandet överlåtes på IXX. Vi fick ta del av erfarenheter från
företaget Eket:s samarbete med IXX via en film på där VD:n beskrev samarbetet i mycket positiva ordalag. Inte
minst var det värdefullt att få en säker driftsmiljö för ett företag som är geografiskt spritt med
huvudverksamheten långt ute på landsbygden. Det är också mycket svårt för små och medelstora företag att
upprätthålla intern kompetens inom ett område som utvecklas så snabbt.
Den stora frågan är som alltid att välja rätt, – den bästa och mest lönsamma lösningen för den aktuelle kunden.”.
Säkerheten är betydligt större för molntjänster än för traditionell ”hemmadrift” men när en driftsstörning sker kan
den också få större omfattning. IXX arbetar med både hängslen och livrem för att på alla sätt minimera risken för
driftstopp eller förlust av data.
IXX affärsmodell bygger helt på att utgå från den aktuella kundens behov och att hitta den bästa lösningen. Som
kocken vill de vara bäst på att hitta rätt ingredienser för att anrättningen ska vara både prisvärd och smaklig. Det
kostar alltid tid och pengar att ersätta, utveckla och införa IT-lösningar så det är viktigt med en gedigen och
professionell process. Ibland kan en viss tröghet vara av godo…
Sten-Åke avslutade frukostmötet med att tacka Monika Christensson för IXX presentation och värdskap för CeLITs
frukostmöte.
Vid pennan//Hans Taranger

Vi ser fram emot ett antal kreativa och inspirerande aktiviteter 2012.
Boka följande tider för möten under hösten:
3:e september
8:e oktober
19:e november

