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Det danske modebrand Gustav A/S 
har på kort tid opnået mange og 
nye muligheder med EG Tekstil. 
Firmaet har outsourcet driften af 
it-systemet til EG A/S.

At løbe et nyt firma i gang helt fra 
bunden er som regel en stor mundfuld. 

Hos Gustav A/S tog drevne mode-
branchefolk udfordringen op og 
etablerede for to år siden det nye 
brand. I dag er Gustav, som designer, 
producerer og sælger smart mode til 
piger over store dele af Europa, i flot 
og planmæssig vækst. 

Firmaet har fra begyndelsen brugt 
EG Tekstil som det styringsmæssige 
it-system. 

Et system, som er brugervenligt der 
kan udvikles i takt med Gustavs vok-
seværk, og da driften af systemet er 
outsourcet til EG A/S har Gustav fået 
likviditetsmæssig luft i økonomien.
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Det er vigtigt at det er et brugervenligt system
som kan tilpasses og udvikles i takt 
med vores vækst

- Som nystartet virksomhed var det 
en økonomisk fordel for os, at vi ved 
at outsource driften af it-systemet 
slap for at investere i for eksempel en 
serverløsning og en medarbejder til 
at være ansvarlig for driften af vores 
it, siger økonomichef hos Gustav Joan 
Harfeld.

Med EG Tekstils outsourcing-løsning 
har Gustavs serverplatform fra dag 1 
befundet sig fysisk hos EG. 

Herfra har virksomheden via inter-
nettet adgang til server, service, 
backup og programopdateringer 24 
timer i døgnet – 7 dage om ugen.
Dermed er it ikke en statisk og dyr 
udgift for Gustav – men en variabel 
omkostning, fordi firmaet kun betaler 
for it afhængigt af antallet af opkob-
lede brugere.

- Vi slipper samtidig for udgifterne 
til at forny og opdatere it-systemet. 
Den opgave løser EG for os, siger Joan 
Harfeld.

At valget ved etableringen faldt på 
løsningen EG`s Tekstil løsning var 
heller ingen tilfældighed.

- Det er et brugervenligt system, og 
det er meget vigtigt for os. Desuden 
kan systemet tilpasses og udvikles 
i takt med vores vækst, siger Joan 
Harfeld.

For eksempel har Gustav netop 
fået tilføjet et nyt toldsystem i sin 
It-løsning for at imødekomme den 
salgsmæssige udvikling i Norge.

Hun erkender uden at blinke, at Gus-
tav ikke har en eneste it-nørd ansat.

- Derfor skal systemet naturligvis 
fungere så smertefrit som muligt. Vi 
bruger vores hotline til EG, hvis der 
opstår problemer. Vi befinder os i en 
branche, hvor tingene går hurtigt. Der-
for er vi generelt nok lidt utålmodige, 
men hidtil har vi fået den hjælp, vi 
har haft brug for. Og så er det rart at 
slippe for at tænke på backup eller 
manpower, for at tingene fungerer.

På den måde kan Gustav koncentrere 
sig om kernekompetencen – at sikre 
smart tøj til kunder over hele Europa.

“Systemet skal naturlig-
vis fungere så smertefrit 
som muligt og vi har fået 
den hjælp vi har haft 
brug for”
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