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LBC Ängstorp investerar i nytt transportledningssytem
LBC Ängstorp har tecknat avtal med Barkfors Fleet om införande av nytt transportledningssystem med tillhörande
fordonsdatorlösning. Det nya systemet heter T5.
T5 är femte generationens transportledningssystem från Barkfors Fleet. I leveransen ingår även ett nytt
affärssystem, Microsofts Dynamics NAV 2013, vilket är fullt integrerat med T5.

-Vårt mål med investeringen är att kunna erbjuda kunderna ännu bättre service, åkarna bättre information och
möjligheter till uppföljning av sina transporter och att helt integrera företagets olika verksamhetsområden, säger VD
Mikael Öberg. Med nya T5 –NAV är vi övertygade om att denna målsättning kan uppnås.
-När jag fick uppdraget att titta på alternativ till vårt nuvarande TMS system som varit i drift i över 15år var det för
att hitta ett funktionellt och användarvänligt system säger Mats Jönsson, IT-ansvarig på LBC-Ängstorp AB. Efter att
jag tillsammans med en projektgrupp utvärderat olika system på marknaden kunde vi snart se att Barkfors nya
system T5 erbjöd just detta. Inte bara användarvänligheten är i en klass för sig, dessutom sticker man ut bland
leverantörerna genom att erbjuda ett mervärde i sin produkt i form av funktionalitet som andra bara kan erbjuda
genom tredje part. Här kan nämnas attestflödessystem för leverantörsfakturor. Barkfors kommer även leverera en
helt plattformsoberoende fordonsdatorlösning vilket gör att vi kan hålla nere kostnaderna och öka flexibiliteten då vi
inte tvingas investera i någon speciell hårdvara, avslutar Mats.
-LBC Ängstorp är den andra LBC som byter till T5 och vi är glada, stolta och inspirerade över det gensvar som vi får
från marknaden. T5 är framtiden både för oss och för våra kunder. Tillsammans med vår partner
DecidoKompetensor har vi tagit fram en unikt effektiv integration med affärssystemet Microsoft Dynamics NAV 2013
som binder ihop T5 och NAV. Det ger våra användare en effektiv och säker hantering av de ekonomiska
transaktioner som fakturering och avräkning , säger Göran Barkfors, VD och grundare av Barkfors Fleet.
-T5 är helt nyutvecklat från grunden med Microsofts modernaste utvecklingsverktyg vilket ger oss möjlighet att
leverera både moderna och användarvänliga applikationer och introducerar ett helt nytt sätt att arbeta med order
och fakturering. T5 bygger vidare på vår befintliga funktionalitet och de erfarenheter som vi skaffat oss under 25 år
som leverantör av planeringsverktyg till transportbranschen, säger Fredrik Lindros, projektledare T5.

Om LBC Ängstorp:
LBC-Ängstorp AB ägs av ett tjugotal åkare. Vi finns i Laholm och är ca 55 anställda som tillsammans med våra
delägare sysselsätter ca 120 medarbetare och omsätter knappt 180 Mkr inom områdena mark/entreprenad,
grus/berg, transporter, verkstad, lager, återvinning.

Om Barkfors Fleet:
Barkfors Fleet AB har sedan 1988 utvecklat egna mjuk- och hårdvaruprodukter för transportbranschen och är
marknadsledande när det gäller transportledningssystem i Sverige. Barkfors huvudkontor ligger i Malmö men har
även kontor i Göteborg och representation i Oslo, Norge. Man är idag 11 heltidsanställda.

Om DecidoKompetensor:
DecidoKompetensor består idag av 80 konsulter med bas i Helsingborg, Kristianstad och Malmö. Tillsammans har vi
över 1200 års sammanlagd kompetens inom affärssystem. Vi har lika lång erfarenhet från en mängd branscher och
deras olika utmaningar. Det gör DecidoKompetensor till den kunskapsmässigt bredaste affärssystemspecialisten i
Sydsverige.
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