n CAMPonline-løsning

FRI lejer sit
økonomi- og
medlemssystem
ude i byen
Efter at have prøvet forskellige modeller har Foreningen af Rådgivende Ingeniører fået en billigere,
mere fleksibel og let administrerbar økonomi- og medlemsløsning ved at vælge CAMPonline, som er
en ren cloud-løsning fra ComputerCamp.

I tyve år har ComputerCamp leveret
økonomi- og medlemssystem til Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Den
første løsning blev installeret på FRI’s egne
servere. Senere blev FRI’s løsning hostet
hos ComputerCamp, men stadig med FRI
som ejer.
Men for få år siden, valgte FRI så at lægge
det hele ud i skyen i CAMPonline løsningen, som er ComputerCamps rendyrkede
cloud-løsning.
At FRI de sidste fire år har lejet hele sin
økonomi- og medlemsløsning ude i byen,
synes adm. direktør Henrik Garver rummer
mange fordele:
”Jeg kunne se, at vi brugte alt for mange
penge på IT i forhold til, at vi er en lille
organisation med ti medarbejdere. Vi havde brug for at gøre det billigere, og det er
lykkedes. Men vigtigst af alt har vi nu fået
et mere stabilt system, som ikke kræver ret
meget opmærksomhed fra vores side, og
som let kan skaleres, i takt med ændringer
i vores behov” siger Henrik Garver.
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”Den eneste flaskehals, vi har i dag, er
vores internetforbindelse. Og det er langt
at foretrække, fremfor at have løsningen in
house,” understreger Henrik Garver.
Det økonomiske tillægger Henrik Garver
især det faktum, at FRI ved at leje blandt
andet slipper for selv at stå for dyre
opgraderinger, som sker helt af sig selv i
CAMPonline.

”

”Vores samlede driftsudgifter pr. medarbejder er i dag lavere end dengang, vi selv
ejede løsningen. Og teknologisk er vi hele
tiden med på det nyeste, hvilket kan være
med til at sikre en god og moderne servicering af vores medlemsvirksomheder,” siger
Henrik Garver.
Han vurderer, at en ren cloud-løsning vil
være økonomisk fordelagtig selv for større
organisationer med 50-100 medarbejdere.
s

Skyen giver lavere driftsudgifter
Han peger på, at ComputerCamps
cloud-løsning er mere robust og markant
billigere, end hvis man selv drifter løsningen.

Det robuste skyldes, at ComputerCamps
eksperter sikrer, at løsningen altid kører.
Og at FRI heller ikke ligesom tidligere
kunne fristes til at køre et ekstra år eller to
med en gammel server, som ellers burde
være skiftet.

Jeg kunne se, at vi brugte alt
for mange penge på IT i forhold til, at vi er en lille organisation med ti medarbejdere.
Vi havde brug for at gøre det
billigere.
Henrik Garver, administrerende direktør, Foreningen af
Rådgivende Ingeniører

”

”

Vores daglige arbejdsprocesser er ikke blevet mere besværlige.
Nogle ting skal bare gøres på en lidt anden måde.

”

Adgang med alle enheder
For Henrik Garver er det vigtigt, at CAMPonline giver meget fleksibilitet, da foreningens
medarbejdere ofte arbejder uden for huset:
”Uanset om jeg eller mine kolleger bruger
pc, mobil eller tablet, og uanset hvor vi
befinder os, er der adgang til systemet.
Det kræver blot en internetforbindelse. Det
sætter jeg stor pris på,” siger Henrik Garver,
der ofte har brug for at finde medlemstal
frem i systemet, når han skal udtale sig til
medierne, uanset hvor han ellers opholder
sig i verden.
Desuden kan FRI få tal fra medlems- og
økonomisystemet ind på sin hjemmeside
ved hjælp af webservices.
Medlemsløsningen er tæt integreret med
økonomisystemet Microsoft Dynamic AX
og spiller sammen med, at FRI også bruger
cloud-løsningerne Office 365 og SharePoint
fra Microsoft. Dermed er hele foreningens
it-infrastruktur i skyen og helt integreret.
FRI tilpassede sig
Tidligere, da FRI havde deres egen løsning
fra ComputerCamp, havde systemet enkelte tilretninger såsom udseendet af medlemskartotekskort. Sådanne tilretninger kunne
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ikke komme med over i CAMPonline i skyen,
som i sagens natur er en standardløsning.
”Vores daglige arbejdsprocesser er ikke
blevet mere besværlige. Nogle ting skal
bare gøres på en lidt anden måde,” siger
Henrik Garver.
Han pointerer, at forandringer generelt altid
er lidt bøvlede, når de indføres. Men at de
omvendt kun er bøvlede i en kort periode,
indtil medarbejderne har vænnet sig til det
nye.
Som direktør for foreningen er han også
lidt glad for de begrænsninger, der er ved
at vælge en standardløsning. Dels tvinges
medarbejderne til at gøre tingene på den
nye måde. Dels slipper FRI for at skulle
betale for tilretninger.

”ComputerCamp er gode til at opstille et
ægte omkostningsbillede, som holder.
Og de har dygtige folk, der er hurtige til
at reagere på vores forespørgsler og yder
support, når vi får brug for det,” siger Henrik
Garver.
Foreningen af Rådgivende Ingeniører,
FRI, er en brancheforening for rådgivende
ingeniørvirksomheder. FRI’s formål er at
arbejde på vegne af de ca. 330 medlemsvirksomheder og sikre gode rammevilkår
for branchen gennem politisk indflydelse,
deltagelse i den offentlige debat, stærke
samarbejder med andre aktører i branchen,
samt udpegninger til udvalg, følgegrupper,
komiteer mv. FRI’s daglige arbejde varetages af et sekretariat på ca. 10 personer, som
har til huse i Industriens Hus i København.

Ægte omkostningsbillede up front
Henrik Garver vurderer, at ComputerCamp
leverer et højt niveau af service og er gode
til på forhånd at estimere, hvad ting koster.
Han fremhæver, at selvom tilbud fra ComputerCamp måske i første omgang kan
virke lidt dyre, opstår der normalt ingen økonomiske overraskelser senere i processen.

ComputerCamp har i 35 år leveret
administrative løsninger til medlemsorganisationer og udviklet medlemssystemerne CAMPridge og CAMPonline,
der fungerer som en integreret del af
Microsoft Dynamics AX. Vores kunder er
blandt de største og førende foreninger
og organisationer inden for deres områder. De stiller krav om komplette og
fuldt integrerede IT-løsninger, som ikke
alene skal være fremtidssikrede, men
også driftssikre, funktionelle, fleksible
og brugervenlige.
Læs mere på www.computercamp.dk.

