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Softwareløsninger fra lokal leverandør

”Når standardløsninger ikke er nok” er sloganet hos
PBLSoft – og det er netop essensen i de ydelser, fir-
maet leverer. Stregkode-systemer, som opsamler
data; lagerstyring og administrations-systemer er
nogle af de områder, PBLSoft siden 1997 har udviklet
for mellemstore og store virksomheder i hele
Danmark.
Indehaveren Peter B.L. Rasmussen: 
- Når en virksomhed ikke kan klare sig med  stan-
dardprodukter inden for software, kommer han og
hjælper med at specialdesigne en løsning, der passer
til netop den virksomheds behov.

▲

Scandinavian Avionics i Billund og Sügro Danmark i Horsens har igennem de seneste fem år brugt PBLSoft som
partner til at udvikle og vedligeholde henholdsvis administrationssystem og markedsføringssystem 

PBL soft
www.pblsoft.dk
tlf.: 7626 0126

www.sugro.dk

www.scanav.com
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Sparringspartner for Scandinavian Avionics
Omdrejningspunktet er Billund, som er hovedsæde
for salg og service af fly-elektronik – og via et
avanceret databasesystem er koblet sammen med
afdelinger i Norge, Sverige, Tjekkiet og Grækenland.
PBLSoft har i sin tid været med til at bygge systemet
op – og siden har han været fast konsulent for virk-
somheden.  
- Det begyndte egentlig med, at Peter kom for at lære
mig programmeringssproget, fortæller Mogens
Madsen, som er IT-ansvarlig hos Scandinavian
Avionics. Da vi så gik fra DOS til Windows, var det
helt naturligt, at det var PBLSoft, der hjalp med at få
projektet i gang. Han kender vores system og vores
virksomhed – og han har fingeren på pulsen, under-
streger Mogens Madsen.    

Sügro prioriterer hurtig respons 
Med otte grossister, 8000 kunder, 6000 varenumre og
op til 40 kampagner årligt har Sügro Danmark brug
for et system, som kan styre markedsføringen med
hensyn til alle aspekter på én gang.  
- Vi arbejder med et meget komplekst system, hvor
alle faktorer er afhængige af hinanden, fortæller Jan
Juul, IT-chef for Sügro. Siden 1998 har vi brugt
PBLsoft til løbende at forbedre systemet i forhold til
vores behov, og det samarbejde er vi yderst tilfredse
med.  
Det er klart en fordel for os at bruge et enkeltmands-
firma som Peters. Han har en stor viden, er lokal og
er altid hurtig til at løse vores problemer, når der

opstår noget akut. Et højt serviceniveau og fleksi-
bilitet betyder meget i vores branche – og det får vi
i høj grad hos PBLSoft, fastslår Jan Juul. 

Fremtid med DotNet system 
PBLSoft’s primære opgave er at analysere de IT-løs-
ninger, virksomheden allerede har – og ud fra det
komme med forslag til forbedringer, assistere ved
videreudvikling af eksisterende systemer, og
eventuelt konvertere ældre systemer til en moderne,
grafisk brugergrænseflade. 
Om få år vil alle arbejde med DotNet, som ifølge

”PBLSoft hjalp med at få 
projektet i gang. Han kender

vores system og vores 
virksomhed – og han har

fingeren på pulsen.”

”Det er klart en fordel for os at
bruge et enkeltmandsfirma som
Peters. Han har en stor viden, 
er lokal og er altid hurtig til at
løse vores problemer, når der
opstår noget akut.”

”Et højt service-
niveau og fleksi-

bilitet betyder
meget i vores

branche – og det
får vi i høj grad

hos PBLSoft.”

Peter Rasmussen i nærmeste fremtid vil
være indbygget i Windows. DotNet gør det
muligt for forskellige programmerings-
systemer at arbejde sammen, hvilket ofte
er problemet i øjeblikket. DotNet er
Microsofts bud på en arkitektur - en plat-
form - til at få handelssystemer, produk-
tionssystemer og alverdens andre systemer
til at hente information hos hinanden, 
– automatisk og usynligt for brugeren.

Jan Juul, IT-chef hos Sügro

Jan Juul, IT-chef hos Sügro

Mogens Madsen, IT-ansvarlig hos Scandinavian Avionics


