It-selskab med vokseværk indgår stor aftale med eBay

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/121164/artikel.html...

It-selskab med vokseværk indgår stor
aftale med eBay

Direktøren i den lille ?it-virksomhed Easi'r, ?Mikael Moeslund har netop indgået et stort samarbejde med
ingen ringere end eBay.Foto: Christian Klindt Sølbeck
AVISEN
15. sep. 2015

Af Mike Leander Nielsen
Eksklusivt for kunder

Banebrydende software åbner døren for, at den lille it-virksomhed Easi'r kan indtage det
globale bilmarked. eBay er den nyeste kunde i folden
Iværksætterånden sprudler fra en lille it-virksomhed i Viby uden for Aarhus. Selskabet Easi'r,
der laver kunderelateret software til bilbranchen, indtager markedet med et nyt system, som
får de helt store spillere til at rette deres blikke mod Østjylland.
Senest har Easi'r skrevet under på en kontrakt med den verdensomspændende
e-handelsplatform eBay.
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"Vi har ikke været opsøgende. Det er de store drenge i klassen, der kontakter os. Vores nye
software er banebrydende, og det åbner dørene op for, at en lille virksomhed i Aarhus kan
træde ind på den store scene," siger adm. direktør i Easi'r Mikael Moeslund.
Senest kunne Mikael Moeslund hive sin hidtil største kunde i land, da han ﬁk eBays danske
motordivision på krogen.
"Det er særligt to ting, som appellerer til os. For det første har Mikael og hans hold udviklet et
redskab, der gør det muligt for forhandlerne at handle proaktivt i forhold til kunderne. For det
andet, og det er et vigtigt element, er det brugervenligt," siger direktøren for eBays danske
motordivision, der blandt andet står bag bilbasen.dk, Andrew Whitehair.
ADVERTISING

Med matematiske algoritmer er Easi'rs nye software ved hjælp af kunstig intelligens i stand til
bygge en relation mellem bilforhandleren og kunden.
EBay åbner nye døre
Den nye platform var færdigudviklet i august, men forinden havde Mikael Moeslund allerede
fået ﬂere henvendelser fra prominente navne.
"Lige før sommerferien gik det op for mig, hvor store vi kan blive. Vi blev nødt til at takke nej
til at rulle vores system ud globalt for Aston Martin, fordi vi ikke havde maskinrummet på
plads, så det var en virkelig øjenåbner," siger han og garanterer, at det aldrig kommer til at ske
igen.
Easi'r skrev under med eBay Motors danske afdeling for få uger siden. Inden da var det Toyota
Tyskland, og knap er blækket fra eBay-kontrakten størknet, før Easi'r sigter mod nye aftaler på
nye markeder.
"Vi skal åbne øjnene for Tyskland og UK, men også Nordamerika, hvor det allerede nu ser ud
til at være muligheder gennem vores aftale med eBay," siger Mikael Moeslund, der spår
selskabet en lys fremtid.
"Vi underskriver nye kontrakter hver måned. Jeg kan ikke fortælle dig navnene, men det er ikke
længere kun bilimportørerne – det er også bilproducenternes hovedkontorer," siger han.
Overnatningsmulighed
Easi'r har eksisteret siden 2002, men efter den nye software har virksomheden genopfundet
sig selv. I entréen står en sovesofa, hvor medarbejderne overnatter, når de arbejder ud på de
sene nattetimer, fortæller Easi'rs direktør.
Selvom virksomheden på kort tid er vokset fra syv til 24 medarbejdere og er ved at løbe tør for
kontorplads, så har den ingen intentioner om at ﬂå teltpløkkerne op for at søge mod nye
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himmelstrøg.
"Vi er sikre på, at dynamikken her er meget bedre. Idéerne til det mest innovative software
opstår over vores kaffe klokken seks om morgenen, når vi møder ind," fastslår han.
miln@borsen.dk
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