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P  R  E  S  S  E  M  E  L  D  I  N  G 

Agility Group forenkler hverdagen for sine ansatte 

 med løsninger fra Din ERP 
 

Din ERP har i de siste årene vært en pioner på mange områder når det gjelder å øke effektiviteten i 

utvalgte prosesser i store bedrifter. Dette har de gjort ved å tilby funksjonalitet som tradisjonelt finnes i 

forretningssystemet i en enklere og mer brukervennlig form i bedriftens SharePoint intranett eller på 

mobile enheter. Nå velger også Agility Group å møte noen av sine utfordringer med løsninger fra         

Din ERP. 

«Vi ser et stort potensiale i å redusere tidsforbruket på prosesser som timeregistrering, reiseregning og 

fakturabehandling. Dette er funksjonalitet som berører mange og ved å implementere løsninger fra Din 

ERP håper vi å kunne oppnå en slik effekt. Målet er også bedre kontroll i denne typen prosesser samt at 

brukervennligheten vi opplever potensielt kan gjøre våre ansatte mer fornøyd.», sier Finn Rasmussen, 

Vice President Business Systems i Agility Group. 

CEO i Din ERP, Dagfinn Stave, er veldig fornøyd med å få Agility Group som kunde. «Dette er en svært 

interessant bedrift som opererer i et spennende marked. Vi har jobbet med kunden i forskjellige 

sammenhenger i flere år og det ligger stor prestisje for oss i at de nå har valgt å implementere våre 

løsninger», sier han. 

Enklere arbeidshverdag 

Å holde brukeren i fokus er selve kjernen i alle Din ERPs løsninger. «Vi har i de siste årene sett en tydelig 

endring i bruksmønster og forventning til brukervennlighet i Software generelt. Privat er vi vant med 

løsninger som for eksempel nettbutikk, nettbank og et utall av gode mobil applikasjoner. Data kommer til 

deg når det er din tur. Dette er trender vi tar med oss når vi lager funksjonalitet i SharePoint og på mobile 

enheter som integreres tett med for eksempel bedriftenes forretningssystem (ERP system). Jeg tror tiden 

da bedrifter kan tillate seg å sende sine ansatte på kurs for å lære de mest brukte og enkle prosesser snart 

er over og våre løsninger er godt posisjonert til å møte en slik fremtid», forteller Yngve Tronstad, CTO i 

Din ERP. 

Utrulling 

Agility Group har kjøpt løsninger for timeføring, fakturabehandling og reiseregning. Basisfunksjonaliteten 

ligger i ERP systemet IFS Applications og brukerflaten er i første omgang SharePoint. «Vi har nå rullet ut 

dette til våre 700 brukere og tilbakemeldingene er så gode at vi nå ser på muligheten for å ta i bruk flere 

av løsningene i Din ERPs portefølje» avslutter Finn Rasmussen. 
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About Din ERP AS 

In most companies, you will very often find that as much as 80% of the employees use only 20% of the 

functionality in the ERP system. At Din ERP we focus on making these employees efficient and happy. We 

do this by building simple, easy to use and visually stunning solutions in SharePoint and on all mobile 

devices tightly integrated with any data driven system. For IFS Applications we have numerous standard 

solutions ready, such as Time Registration, Travel Expense, Purchase, Document Management and more. 

Our customers say things like this; “The integration between SharePoint and IFS contributes to streamline 

our processes and gives us a more efficient and user friendly platform”  

 

Follow Din ERP on Twitter: @erpwebparts 

Follow Din ERP on LinkedIn: linkedin.com/company/din-erp-as 

 
 
About Agility Group  
Agility Group (formerly Grenland Group) is a full service engineering, procurement and construction 
company, specializing in medium-sized projects for the oil and gas industry. The company is located in ten 
different locations across Norway, as well as in Shanghai in China. Our headquarters are located in 
Sandefjord, Norway.  
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