case:

»Av alla konsultbolag vi kontaktade
var det bara Infoflex Connect som hade
		
den spetskompetens vi behövde«
Tobias Hasselrot, p r i c e r u n n e r

Unik IT-kompetens
lyfter PriceRunner
När PriceRunner behövde en senior systemarkitekt och mentor
inom testdriven systemutveckling och verktyget Spring Framework,
vände de sig till Infoflex Connect. Infoflex Connect bidrog till att
få ner utvecklingstiden och förde över specialistkunskap om verk
tyget till den internationella jätten inom prisjämförelser på nätet.
– Vi hade tidigare ett eget ramverk för presentationen av våra tjänster på
Internet. Men eftersom PriceRunner har expanderat kraftigt över åren har
vi vuxit ur vår kostym. För att ändra hanteringen av url:er valde vi att gå
över till en tredjepartsprodukt. Det krävde djup kunskap om både verktyget
och den utvecklingsmetod vi använder. För att komma snabbare fram i
arbetet valde vi att anlita en extern konsult. Av alla konsultbolag vi kon
taktade var det bara Infoflex Connect som hade den spetskompetens vi
behövde, berättar Tobias Hasselrot, Software Development Teamleader på
PriceRunners webbarkitektgrupp.

samma system används i alla länder
PriceRunner är idag verksamma i sju olika länder. Samma system ligger
till grund för all produktinformation, och utvecklingen sköts från det
svenska huvudkontoret. Att hamna högt upp i sökträfflistorna är avgö
rande för att driva trafik till webbplatsen – trafik som i slutänden genere
rar intäkterna för företaget. För att uppnå en mer flexibel länkning till
PriceRunners produkter och produktkategorier som också gör det lätt

att ändra benämningen på länkarna för att de ska få bättre rankning i sök
motorerna krävdes förändringar i systemet.
– Infoflex Connect har både aktivt medverkat i systemutvecklingen,
samtidigt som de har fungerat som mentorer och lärt upp vår organisation
i systemet på ett väldigt effektivt sätt. De har snabbt satt sig in i våra behov,
varit lätta att arbeta med och naturligt tagit en plats i vår projektorganisa
tion, fortsätter Tobias Hasselrot.

teknisk och pedagogisk kompetens
Att hitta spetskompetens med lång erfarenhet och som kan arbeta opera
tivt som senior konsult är svårt. För många företag behövs dessutom en
kunnig katalysator som kan bidra till att föra det interna arbetet vidare. Det
kräver förutom teknisk kunskap också pedagogisk förmåga. Därför deltog
Infoflex Connect aktivt i workshops och täta avstämningsmöten med
PriceRunners arbetsgrupp.
– Eftersom vi är en litet och specialiserat konsultbolag är det lätt för oss
att vara flexibla och snabbt anpassa oss utifrån förutsättningarna hos varje
enskild kund, säger Stefan Norlin som är vd på Infoflex Connect.

Infoflex Connect har många års erfarenhet av krävande applikationsutveckling, främst
med inriktning på Java, MVC och TDD (Test-Driven Development). Vår drivkraft är möj
ligheten att utveckla applikationer som hjälper våra kunder att göra bra affärer. Men vi
utvecklar också kunskap och människor genom att erbjuda mentorskap och kundanpas
sade utbildningar. Våra höga ambitioner har resulterat i nöjda kunder och god lönsamhet.
Det har också gett oss högsta kreditbetyg flera år i rad.
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