MORNING VIKINGS
Et konsortium bestående af agile og løsningsorienterede
open source teknologivirksomheder.

02.18 It-løsninger og -projekter: Bredt udvalg af software,
timebaserede ydelser til udvikling og vedligehold mv.

I NDHOLDSFORTEGNE L S E

2

FORORD

4

MORNING TRAIN - CASES

6

Programmering - Fynsk Erhverv

8

Programmering - Public Intelligence

10

Design - Odense Robotics

12

VIKING SOFTWARE - CASES

14

Programmering - ADB Safegate

16

Programmering - Leica Geosystems

18

INSPIRATIONSIDÉER

20

Adgang til legacy-data

22

Smart City

24

KONTAKT

26

3

FOR O R D
Morning Vikings er et open source konsortium bestående af
virksomhederne Morning Train ApS og Viking Software A/S
med speciale i skræddersyede softwareløsninger.

Peter Thomsen
Driftsdirektør
pt@morningtrain.dk
+45 92 44 93 85

Vi designer og udvikler al software lige fra brugerfladen på en
pc, mac, tablet, mobil eller et embedded device til hele systemet
bagved. Det gør vi med teknologier og frameworks som C++,
HTML, Laravel, Linux, PHP, Qt, React, Rest APIs og WordPress.
Foruden udvikling af systemer løser vi også opgaver med
eksempelvis at optimere, bugfixe, portere samt indhente data
fra forskellige kilder og gøre dem tilgængelige og brugervenlige.
Morning Vikings er det oplagte valg til jer, som har brug for en
agil og løsningsorienteret digital samarbejdspartner med nemt
tilgængelige kontaktpersoner og en gennemskuelig proces.
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MORNI NG TRAI N C AS E S

6

7

P R OG R A M ME R IN G :
FY NS K ER H VE RV

Virksomhed
Fynsk Erhverv er en erhvervsplatform for fynske virksomheder. Organisationen arbejder for at skabe
de bedste rammer for at udvikle og drive virksomhed på Fyn.
Udfordring
Fynsk Erhverv er en stor organisation med mange forskellige fordele for deres medlemmer. Dette
fører til, at medlemmerne bruger Fynsk Erhvervs hjemmeside på mange forskellige måder.
Løsning
Vi hjalp Fynsk Erhverv med et nyt website, som blev programmeret helt fra bunden. En stor del af
vores fælles projekt med Fynsk Erhvervs gik ud på at udvikle deres virksomhedsportal. Fokus lå på
at gøre det let for de besøgende medlemmer at finde specifikke danske virksomheder ud fra nogle
simple kriterier.
Vi integrede virksomhedsportalen med Fynsk Erhvervs CRM-system, så al information der bliver
genereret, automatisk eller manuelt, bliver tilgængeligt i portalen for den besøgnede. Dernæst
sørgede vi for, at hjemmesidens design præsenterede de enkelte virksomheders informationer på en
elegant og overskuelig måde for den besøgende.
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P R OG R A M ME R IN G :
P U B L I C I NTE L LIG E N C E

Virksomhed
Public Intelligence er et innovationshus, der fokuserer på sundheds- og velfærdsinnovation.
Virksomheden udtænker og tester nye teknologier sammen med kommuner og hospitaler.
Udfordring
Public Intelligence ønskede en personlig hjemmeside med fokus på deres værdier og ansatte, som
samtidig kommunikerede deres tekniske produkt klart og tydeligt. Derudover havde Public Intelligence
et stort ønske om at kunne varetage deres backend selv, efter design- og programmeringsfasen var
overstået.
Løsning
Resultatet af samarbejdet med Public Intelligence blev et skræddersyet website med værdier og
mennesker i fokus. Derudover har vi skabt en intuitiv brugerrejse, som gør det nemt for kunder at
finde relevant information.
Samtidig udarbejdede vi et backend-system, som var nemt at arbejde i, og som gjorde, at Public
Intelligence blev selvstyrende, efter vi færdiggjorde deres site.
For Public Intelligence var det centralt, at deres nye site kunne formidle deres personlighed,
forretningsetik og metodik. Derfor sørgede vi for, at der i design- og udviklingsprocessen var plads til
mange fysiske møder for at sikre, at begge parter var 100% enige om parametrene.
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DES I G N :
O D EN S E R O B OTIC S

Virksomhed
Odense Robotics er et af verdenens førende robotnetværk. Organisationen bygger bro mellem
virksomheder, mennesker, forskning og uddannelse.
Udfordring
Odense Robotics ønskede et topmoderne website, som understøttede deres nye brandstrategi, og
som var bygget op omkring tre konkrete brugerrejser. Systemet skulle integreres med HR-Skyen, så
sitet kunne fungere som jobportal.
Løsning
Vi har designet og udviklet Odense Robotics’ nye website og jobportal fra bunden og skabt en løsning,
som gør det nemt for dem selv at adminsitrere.
Proces og agilitet var de vigtigste faktorer i samarbejdet med Odense Robotics. De skulle både
kommunikere til startups og jobsøgende fra hele Europa, så tydelige brugerrejser var et must.
Den agile proces blev sikret ved, at vi sammen med Odense Robotics kortlagde alle flaskehalse fra
start. Samtidig arbejdede vi i aftalte sprint sammen med Odense Robotics, hvor de sad sammen med
os på vores kontor og arbejdede. Odense Robotics fik også direkte kontakt til vores udviklere for
hurtigere kommunikation.
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VI KI NG SOFTWARE C AS E S
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P R OG R A M ME R IN G :
A D B SA F EGATE

Virksomhed
ADB Safegate er en international leverandør af systemer til lufthavne og flyselskaber som for eksempel
trafikstyringssystemer til kontroltårne.
Udfordring
Med et generelt krav om øget sikkerhed og effektivisering kombineret med stigende trafik i lufthavne
er det blevet nødvendigt, at personalet i kontroltårnet og lufthavnsområdet nøjagtigt ved, hvor
lufthavnens mange køretøjer befinder sig. ADB Safegate ønskede en løsning, som ville kunne vise
positioner for både fly og lufthavnens køretøjer.
Løsning
Der blev udviklet et system til både førere og kontroltårnet. En app, der installeres på en tablet i
køretøjet, og som indsamler position og melder til kontroltårnet samt modtager information om andre
køretøjers position. I køretøjet kan føreren nu via appen orientere sig om andre køretøjer og fly i
nærheden. I kontroltårnet bliver køretøjernes positioner integreret i systemet med informationerne
om flyene.
Løsningen øger sikkerheden i lufthavnen ved at gøre førere opmærksomme på potentielle problemer
omkring dem. De indsamlede positioner kan desuden bruges til at videre udvikle vejnettet internt i
lufthavnen.
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P R OG R A M ME R IN G :
L E I C A G EOSYSTE MS

Virksomhed
Leica Geosystems er en global leverandør af opmålings- og informationsteknologi som for eksempel
totalstationer og GPS-modtagere.
Udfordring
Når entreprenører bygger veje, har de altid et præcist sæt tegninger på, hvad der skal laves.
Tegningerne rummer beskrivelser af flere forskellige arbejdsprocesser, og det er oftest op til den
enkelte maskinfører at aflæse sin egen arbejdsopgave. Dette er en tidstung og fejlbehæftet proces.
Løsning
Leica Geosystems har derfor lavet et system, hvor man fra centralt hold uploader tegningerne i et
websystem. Hver af tegningerne brydes ned til en enkelt arbejdsproces på pladsen. Førerne af de
forskellige maskiner får nu en 3D-model af projektet vist på en skærm i førerhuset, så de i realtid
præcist kan se, hvad de skal lave.
Ud over at systemet assisterer føreren til udførelsen af arbejdet, genererer systemet også dokumentation
for udført arbejde. For eksempel når der er lagt asfalt, skal det dokumenteres præcist hvor meget,
der er lagt på vejen, samt hvor mange gange der er rullet hen over det. Systemet i førerhuset melder
tilbage til det centrale websystem, hvad der er blevet lavet på pladsen.
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HVI LKE LØSNI NGE R KAN I
FÅ LAVET HOS OS?
HER ER 2 I NSPI RAT IONE R.
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IN S PI R AT I ON SIDÉ 1 :
A D G AN G T I L LE GACY-DATA

Adgang til legacy-data
Vi har altid udfordringer, når databaserede systemer bliver ældre. Vi har behov for adgangen til data,
men kan ikke længere nemt få kontakt til systemerne. Der findes stadig mange legacy-systemer
derude. I nutidens systemer, hvor vi bruger data fra mange kilder, udgør den vanskelige tilgængelighed
af data et reelt problem.
Første del af løsningen på problemet er at lave et mellemlag, som kan tale med de gamle systemer, og
oversætte dem til nutidens åbne dataformater som for eksempel XML eller JSON.
Dette gøres ved at lave programmer, der kontakter legacy-systemet og giver adgang til dets data.
Herved kan vi blandt andet også binde flere legacy-systemer sammen.
Det næste skridt vil være at trække al data ud af det gamle system og gemme i et nyt og åbent
system. Herefter skal der laves et ny API til at få adgang til data. Evt. også en opdateret brugerflade,
så brugerne ikke kun har adgang, men nu også kan arbejde konstruktivt med data.
Vi tilbyder at lave laget mellem legacy-systemerne, flytte data over på vore egne danske servere, og
give brugere og andre programmer adgang til data.
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IN S PI R AT I ON SIDÉ 2:
S M AR T C I T Y

Smart City
Konceptet bag Smart City er, at der indsamles data fra mange forskellige kilder, der behandles i et big
data system, og præsenteres for brugeren. Evt. med et lag af kunstig intelligens, som kan foreslå nye
løsninger.
Et ofte brugt eksempel er indsamling af skrald fra offentlige skraldespande. Hidtil har indsamlingen
været skemalagt. I en smart city-løsning melder skraldespandene selv ind, hvor fyldte de er, så man
kun kører derud, når de skal tømmes, eller hvis man alligevel er i området, og den snart er fyldt.
Ofte vil en Smart City løsning bestå af følgende dele:
1) Indsamling af data fra sensorer rundt omkring i byen eller andre kilder.
2) Central håndtering af disse data.
3) Præsentation for brugeren med administrationsmodul.
Vi er i dette konsortium eksperter i at bygge systemer som nævnte. Viking Software håndterer
dataindsamling/-bearbejdning og Morning Train præsenterer resultaterne for brugeren i en webløsning.
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KON TA KT

Vi håber, at du er blevet inspireret af at læse vores cases
og inspirationsidéer.
Du er altid velkommen til at kontakte Karin Brønserud,
konsortiets kontaktperson, for en uforpligtende snak om
dit projekt.
Karin Brønserud
Business Developer
karin@vikingsoftware.com
+45 29 16 26 46

26

27

