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Svensk webbplattform först i Norden Efterfrågad kvalitetsstämpel
Litium Studio 4.6 är den första webb- och e-handelsplattformen på den
nordiska marknaden att certifieras enligt Windows Server 2008 R2. Kunderna
ser många fördelar med den nya certifieringen.
Sveriges största däckkedja Euromaster är en av Litiums kunder som
välkomnar kvalitetsstämpeln.
- Jag är mycket positiv till kvalitetsstämpeln. Vår e-handelslösning från
Litium är affärskritisk. Med en omsättning på över 2,5 miljarder kronor enbart
i Norden är det självklart att vi har mycket hårda krav på kvalitetssäkring,
säger Christopher Häggström, Online Marketing Manager Nordic Zone på
Euromaster.
Att certifieras av Microsoft innebär en garanti att Litium Studio håller högsta
kvalitetsnivå inom bland annat säkerhet, stabilitet och tillgänglighet.
- Dessutom vet jag att jag som kund kommer att få ännu mer för pengarna.
Med en standardiserad testprocess, förankrad i Microsofts certifiering, kan
Litium vara betydligt mer effektiva än konkurrenterna som måste lägga ner
mer tid och kraft för att uppnå samma testkvalitet. Nu kan Litium frigöra
resurser från test och buggfix och satsa mer på utveckling, säger Christopher
Häggström.
Det ökade kravet från allt fler e-handelskunder att ha en enhetlig IT-miljö var
en stor drivkraft för Litium att skaffa certifieringen. För de företag som
arbetar i Windowsmiljö blir Litium Studios certifiering ett särskilt
konkurrenskraftigt alternativ. Men Litium ser även att det finns andra
konkurrensfördelar.

- Vi vet att Microsoft-certifieringen gör oss mer attraktiva som
samarbetspartner. Dessutom ger det oss ännu starkare möjligheter att
rekrytera de vassaste utvecklarna, säger Fredrik Nelson, IT-chef på Litium.

Om Litium
Litium Affärskommunikation AB är ledande i Sverige på att utveckla
affärskritiska webb- och e-handelslösningar. Sedan starten 1998 har Litium
hjälp över 700 företag och organisationer att växa genom webben. Bland
kunderna finns ledande tillverkningsföretag, detaljister och
medlemsorganisationer samt många av Sveriges främsta e-handlare såsom
Almega, Adidas, Tibnor, Gudrun Sjödén, Skånska Byggvaror, Heppo och
Lekmer. Litium ägs av företagets grundare och personal, samt O-listade
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