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eGruppe skifter navn til LESSOR-Workforce 

Tirsdag den 3. marts 2015 skifter vagtplanlægningsløsningen eGruppe navn til 

LESSOR-Workforce. Det sker dels for at få et navn, der i højere grad beskriver hvad 

løsningen indeholder, dels for at få et navn der passer til LESSORs øvrige 

produktportefølje og dels for at imødegå en stigende interesse for løsningen 

internationalt.  

Fra iværksætterprojekt til international succes 

Historien om LESSOR-Workforce er historien om en iværksætterdrøm, der som så 

mange andre af slagsen startede i det små. Gennem årene voksede efterspørgslen, og 

i 2007 købte LESSOR sig ind i virksomheden for i 2013 at overtage den helt og 

dermed gøre den populære vagtplanlægningsløsning til en integreret del af LESSORs 

produktportefølje. Siden er det gået stærkt. LESSOR-Workforce er i dag en af landets 

mest anvendte løsninger til vagtplanlægning og imødekommer med et væld af nyttige 

funktioner behovene i både små og store virksomheder. 

En løsning, der satses på  

”LESSOR-Workforce er en af de løsninger, som vi venter os meget af i årene der 

kommer,” fortæller LESSORs direktør Henrik Fich og fortsætter: ”Vi oplever, at flere 

og flere både små og store danske virksomheder vælger LESSOR-Workforce til at 

håndtere vagtplanlægning, og samtidig mærker vi en stigende interesse fra udlandet, 

som vi naturligvis hilser velkommen. Det nye navn skal ses som en del af den proces. 

Samtidig arbejder vi fokuseret på fortsat at udvikle løsningen, så den også fremover 

lever op til vores kunders ønsker og behov. Som en finansielt solid virksomhed er vi i 

besiddelse af både kapital og vilje til at gennemføre udviklingsaktiviteter, og det giver 

os et stærkt udgangspunkt for fortsat at levere en af Danmarks bedste og mest 

fleksible løsninger til vagtplanlægning.”  

Om valget af det nye navn forklarer produktchef Peter Jensen: ”Det gamle navn 

fortalte ikke rigtig noget om, hvad løsningen egentlig er eller kan. Det har vi nu 

ændret på, og samtidig passer det nye navn til LESSORs øvrige produktnavne. 

Derudover har det vejet tungt i vores overvejelser, at det nye navn kan bruges på 

tværs af landegrænser. Med den voksende interesse fra udenlandske virksomheder er 

det selvfølgelig en fordel, at navnet ikke kun kan udtales på dansk.” 

Få mere at vide 

Vil du vide mere om LESSOR-Workforce, er du velkommen til at kontakte os på tlf.  

48 16 60 00 eller klikke ind på lessor.dk/vagtplan. 


