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Behov for fleksibel og erfaren hjælp til 
udvikling af software og hardware?

Er du iværksætter i en nystartet virksomhed?
Eller måske har du en eksisterende virksomhed, hvor 
du overvejer at reducere din eksisterende udviklings-
afdeling?
Der kan være mange indgangsvinkler, men det helt af-
gørende er, at jeres virksomhed ønsker at styrke jeres 
fremtidige udvikling inden for software og hardware. 
Så kan løsningen være et samarbejde med Leax!

Leax A/S - ”din” fremtidige 
udviklingsafdeling?

Vi har mange års erfaring inden for bl.a. GSM/GPRS 
teknologier, konsulentarbejde, projektstyring og sup-
port.
Vores kunder har f.eks. et ønske om, at der kan 
skaffes let adgang til pålidelige trådløse data, der kan 
gemmes i en database og analyseres effektivt. Det 
er et af de områder, hvor vi har vores kernekompe-
tencer. Men vi vil meget gerne holde et møde med din 
virksomhed, hvor vi kan diskutere mulige forskellige 
samarbejdsmuligheder
- og hvor vi også vil præsentere vores samarbejds-
model.

Kristian N. Lund
Kristian er adm. direktør og med-
ejer af Leax A/S, og har bl.a. været 
ansat hos B&O i 11 år - som han 
efterfølgende også har løst mange 
opgaver for siden 1997. Vil du 
høre nærmere, kan han kontaktes 
direkte på: Mobil: +45 4025 9510
Email: klu@leax.dk

...your remote data provider

Intelligent trådløs 
dataopsamling

Leax projektmodellen: ”Første stop gratis”

Hvad koster det at udvikle et produkt? For at kunne 
svare kvalificeret på dette, er det nødvendigt, at op-
gaven er specificeret. Dette arbejde kræver tid - og 
det skal udføres på et tidspunkt, hvor kunden ikke 
kender Leax. Derfor arbejder vi med følgende model:

 1) Indledende møde med kunden.
  Her redegør kunden for markedsforventninger  
  og ønsker til stykprisen for produkterne. Hvis vi  
  vurderer, at opgaven kan løses tilfredsstillende,
  starter en analyse/tilbuds proces, der kan tage
  10 - 50 timer.
 
 2) Aflevering af analysen
  Det udarbejdede tilbud gennemgås: nedbryd-
  ning af opgaven, forudsætninger og estimater -
  samt projektsum.
 
 3) Kundens tilbagemelding
  Kunden melder tilbage med spørgsmål og 
  beslutningen.

 Vilkår:
 Udarbejdelsen af analysen og tilbud indregnes i
 projektsummen, og betales kun, hvis kunden
 vælger at gå videre. Kunden er forpligtet til at give
 en direkte tilbagemelding til Leax – så det er gratis
 - men ikke uforpligtende.

Vi vil naturligvis gerne køre en ”lang bustur” og satser 
på et langvarigt samarbejde med vores kunder. Men vi 
er klar til at køre gratis til første stoppested, så vi kan 
afklare, om vi sammen kører i den rigtige retning….

Tage K. Nielsen
Tage er udviklingsdirektør og med-
ejer afLeax A/S, og har bl.a. været 
ansat hos Conson A/S i 8 år og hos 
B&O i 7 år. Vil du høre nærmere, 
kan han kontaktes direkte på:
Mobil: +45 2449 3306
Email: tkn@leax.dk
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