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Optimale softwareløsninger vha. Extreme
Programming
Gamma Partner udvikler unikke softwareløsninger, der er skræddersyet til netop din virksomheds behov og interesser. Vi tilbyder også
vedligeholdelse og udvikling af eksisterende
softwareløsninger.
Vores mål er at levere løsninger, der giver størst
muligt afkast af dine investeringer. Vi anvender
Extreme Programming – et kraftfuldt værktøj,
der sikrer dig optimale resultater.
Kortest mulig tid fra start til ibrugtagning
Ingen har glæde af software, før den tages i brug.
Derfor er det vores mål at minimere tiden, fra
din opgave er bestilt, til produktet sættes i drift.
Hurtigst muligt udbytte af investeringer
Den første fase i udviklingen af en løsning vha.
Extreme Programming omfatter udviklingen af
en kerneløsning, der er den enkleste løsning,
som kan begynde at løse dele af den opgave, virksomheden har bestilt. Når kerneløsningen som
det første er implementeret, begynder virksomheden allerede at få udbytte af sine investeringer
– endnu inden den optimale løsning er udviklet.

”Vi valgte Gamma Partner, fordi deres løsning både var den billigste og
den hurtigste – med en udviklingstid
på kun tre måneder og en samlet leveringstid på kun seks måneder. Og
den indsats, de har præsteret, har
været imponerende.”
Marianne Aunel, it-koordinator hos SAS

At videreudvikle en løsning ud fra en kerne, der
allerede er implementeret i virksomheden, giver
også en lang række andre fordele:
· Løsningen bliver solidt funderet i arbejdsprocesserne, fordi den er udviklet i samarbejde
med virksomheden.
· Brugerne får medindﬂydelse tidligt i udviklingsprocessen. Slutresultatet bliver et bedre arbejdsredskab, der er tilpasset speciﬁkke behov.
Størst mulig nytteværdi
Extreme Programming giver løsningen størst
mulig nytteværdi, fordi din virksomhed får (og
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Gamma Partner udvikler også produkter
Gamma Partner har udviklet en række produkter
til brug i lufthavne, for eksempel:
· MessageViewer: Bringer luftfartsbranchens traditionelle telexbeskeder ind i computerne og
frem på skærmen.
· IRR Manager: Styrer og registrerer tildelingen
af hotelophold og bagagepenge til uheldige
passagerer.
· LønLink til vagtplanlægningssystemet Aspect:
Beregner de variable tillæg for forskudte vagter
og overarbejde i henhold til gældende overenskomster.

kun betaler for) præcis de funktioner, der reelt er
behov for – hverken mere eller mindre.
Dette sikres ved hjælp af korte arbejdscyklusser,
hvor forbedringer til løsningen løbende udvikles
og brugertestes – for derefter at blive overført til
den allerede implementerede løsning.
Enkelthed i alle led
Gamma Partner tilstræber størst mulig enkelhed i
softwareløsningen. Softwaren er let at vedligeholde og udvide med nye eller ændrede funktioner,
og der udvikles ikke funktioner, som er unødvendige i forhold til den aktuelle løsning. Dette er en
af hjørnestenene i Extreme Programming.
Præcis dét, du har brug for
Når den første kerneløsning er implementeret,
videreudvikles løsningen. Resultatet bliver præcis
den løsning, du har brug for – en løsning, der:
· hurtigt betaler sig tilbage.
· klarer den bestilte opgave perfekt.
· har præcis de funktioner, der giver værdi.
· er let at anvende for brugerne.
· er skræddersyet til din virksomhed.
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