Nyt system sikrer elretur mod forældede digitale processer.
elretur er en forening der håndterer producentansvaret for sine ca. 900 medlemsvirksomheder
i Danmark og resten af verden. De stod med en forældet platform og et digitalt problem.
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Brugervenlighed i fokus
Systemet anvendes til registrering af data
vedrørende registrering af virksomheder, der
har producentansvar, herunder ansøgning om
medlemskab af elretur/on-line formular,
indberetning af markedsførte mængder
elektrisk/elektronisk udstyr samt batterier.

lretur er en forening der håndterer
producentansvaret for elektrisk/
elektronisk udstyr samt batterier for
sine ca. 900 medlemsvirksomheder i
Danmark og resten af verden.

elretur står på vegne af sine
medlemsvirksomheder for registrering og
indberetning samt fysisk indsamling og
genanvendelse af ca. 80% af
elektronikaffaldet og 90% af de udtjente
batterier fra de danske husholdninger.
elretur drives som non-profit-forening,
således at der fra virksomhederne kun
opkræves de beløb, der skal til for at dække
udgifterne til indsamling og genanvendelse
af elektronikaffald og udtjente batterier.
Nye krav krævede opdateret system elretur
var på udkig efter en leverandør af et nyt
adminstrationssystem. Det eksisterende
system stammede tilbage fra elreturs
etablering, og var videreudviklet ved
knopskydning afhængigt af de aktuelle
behov. Den underlæggende teknologi var
derfor forældet samt blevet vanskeligt og
meget tidskrævende at vedligeholde.

Pr. 1. januar 2019 stod elretur over for en
revidering af produktkategorierne i
Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Denne
ændring ville kræve større ændringer i det
eksisterende system, og gjorde tiden inde til
at investere i en løsning, som tog højde for
de nye krav, samt gør det muligt at håndtere
tilsvarende ændringer i fremtiden.
Moderne, fleksibel og fremtidssikret løsning
I samarbejde med Systemate gik elretur i
gang med at få udviklet en ny platform, der
var bygget på moderne teknologier og nyeste
udviklingsmetoder. En nye browserbaseret
brugergrænseflade inkluderede et generelt
grafisk løft, men også et nyt fokus på både
sikkerhed og brugervenlighed for både
elreturs medlemmer og ansatte.
Systemet er udviklet modulært og
konfigurerbart således at der i størst muligt
omfang er taget højde for kommende
ændringer i produktkategorier og
afregningsformer. elretur er således i stand
til at konfigurere systemet så
lovgivningsmæssige ændringer ikke vil kræve
ny softwareudvikling.
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”Systemate har været gode til at sætte sig ind
i domænet og komme med løsningsforslag,
der har afhjulpet vores udfordringer. Det har
vi været rigtig tilfredse med” udtaler Susanne
Sten Dyrelund fra elretur.
Med det nye system, har brugeren fået et
lettilgængeligt interface, der er udviklet med
netop deres behov i fokus. ”Vores brugere har
fået et ny tidssvarende løsning, der har løst de
udfordringer vores gamle platform ikke
kunne”.
Systemate har været glade for samarbejdet
med elretur, og løsningen er kommet til
igennem en god dialog med de involverede
fra elretur, der kunne komme med en rigtig
god indsigt i de digitale behov, der har hjulpet
til med, at vi kunne løse opgaven for kunden.

