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Alt for mange virksomheder har alt 

for meget bøvl med at få udbytte af 

alt for mange IT-systemer

1. Systemerne er ikke tiltænkt deres branche og rolle

2. Overblikket og beslutningsgrundlaget mangler

3. De stoler ikke på data i systemerne



Vores mission er at hjælpe 

modefirmaer med at gøre det bedre



Funderet i den virkelige verden

Kunder Teknologi Branchen



Håndtere flere produkter, større kollektioner, med kortere livscyklus end nogensinde

Bevæge sig mod ‘Unified Commerce’ med større kunde-indsigt

Skifte fra push- til pull-strategi mod forbrugeren

Indarbejde større bæredygtighed, CSR og mere produkt-gennemsigtighed i værdikæden

Optimere og forkorte lead-tider på nye produkter

Vores oplevelse af hvad der er vigtigt lige nu



Vi tror, at løsningen skal indeholde 3 hoved-elementer:

1. At samle alle informationer og systemer ét sted i stedet for i mindre øer

2. At sikre alle har adgang til relevant information på det rigtige tidspunkt

3. At bruge informationen til at træffe de rigtige beslutninger

En platform som hjælper med at løse jeres udfordringer



Ny teknologi = nye muligheder = nye fordele

Kontinuerlig forbedringsproces gør det nemt at udnytte nye muligheder

Ekstremt tæt partnerskab med kunder sikrer de rigtige standard-løsninger

Frihed til at vælge platform, enhed og installation gør det nemt at komme i gang

Tænk ‘forretnings-system’, ikke kun økonomisystem – og spar tid og penge

Skalér med din vækst uden bekymring for platforms-skifte
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Sikkert funderet mod international vækst

Privat-ejet, profitabel og velkonsolideret

Hovedkontor i Viborg

Kontorer i København, Sandefjord (NO) og Arnhem (NL)

90 ansatte



CORNATOR er en del af noget større

En del af ‘TRIMIT Partner Network’

Internationalt netværk af TRIMIT partnere

Rådgivning og service på tværs af landegrænser

Input fra kunder i hele verden kommer alle til gavn



Per Brix

pbs@cornator.com 

+45 2322 0425


