
Sprog:
HTML + CSS

Framework:
VueJS

Byggesystemsværktøj:
Webpack

CSS-præprocessor:
SASS

Frontend

Sprog: 
Java SpringBoot

Database:
PostgreSQL + Hibernate & Flyway

Logningsværktøj:
Log4J

Cloudcomputingplatform:
Amazon Web Services- Lambda

Cloudopbevaring:
Amazon S3

Søgemaskiner:
Algolia

Byggesystemsværktøj:
Maven

Backend

Teknologier B

En gigants skuldre

Før de kontaktede os her hos Codetribe, var Bulletin-startupteamet en del af et velkendt program, der 

hedder Y Combinator. Har du hørt om Airbnb, Dropbox, Gitlab og Doordash? Ja, disse er alle startups, 

der begyndte som en del af Y Combinator. I dag er de nogle af verdens mest genkendelige 

internationale virksomheder. Bulletin ser ud til at være i godt selskab!

En ujævn start

Dette projekt var Codetribes første e-handelsforetagende. Som man kunne forvente, kom en af vores 

største udfordringer i form af integration med Shopifуs beta-API'er. Dette forårsagede forskellige 

uoverensstemmelser i produktbeholdningen, et problem, der tog forskellige iterationer, fejlfinding og 

hjælp fra Shopifys ingeniører til at løse. Det hele endte med en fælles indsats, der viste et fantastisk 

teamwork mellem os og Shopifys API-udvikling.

Alt - og lidt til

Den anden udfordring var at integrere et betalingssystem, som ville gøre kunderne i stand til at betale 

flere brugere med én transaktion. Dette betyder at udregne kommission, behandle udbetalingen og 

udbetalingsdato separat for hver af dem. Takket være vores dedikerede Codetribe-backendteam og 

vores vedholdende QA-ingeniører, der testede flere betalinger helt ned i detaljen i ugevis, var vi også i 

stand til at overkomme denne udfordring.

Alt ændrer sig - det er sådan, du ved, at det virker

Når det regner, regner det meget. Midt i alle prøvelserne stod vi over for en hel ombygning efter 

brugerfeedback. Det var virkelig en tid, man ikke nemt glemmer. Selvfølgelig er begivenheder, der 

tager en uventet drejning, eller klienter der pludselig skifter mening ud af det blå, noget der sket hver 

dag i innovationsorienterede startups. Vi ved, hvordan vi skal håndtere dem, når de sker. 

De samlede ændringer krævede justeringer af den eksisterende platform og genplanlægning, 

omarbejdning og idéskabelse af en helt ny køreplan, mens man forsøgte at redde så meget af det hidtil 

udførte arbejde. Gennem brainstorming og live-workshops sammen med klienten og brugerne 

integrerede vi den nye forretning i platformen.

I dag bruger mere end 200 brands fra hele verden Bulletins lagerstyring og deres engrosplatform, der 

blev introduceret i 2018 i TechCrunch, en af verdens førende online IT-magasiner.

Teamstørrelse: 9 Tribe-medlemmer

Projektstart: 1. April 2017

Partnerlokation: New York, USA
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Bulletin-platformen består af følgende:

• Bulletin-hjemmesiden

• Bulletin E-handelsbutikken

• CMS (Specialbygget webbaseret løsning)

• Serverbaseret kode (Codebase, Database og tredjeparts API'er)

Projekt
opgave

Detailbranchens Airbnb

Bulletin bygger detailhandlens fremtid ved at levere en platform, der fungerer som en "Airbnb" for 

detailbranchen. Brands bliver tilbudt muligheden for at dele omkostningerne  for fysiske butikker, 

hvilket gør brugerne i stand til at bestille plads i Bulletin-butikker og sælge deres produkter. Alt der 

kræves er en hurtig online tilmelding, og produkterne kan så ses i webshoppen. Brugerne, der sælger 

varer, gives et tilpasset dashboard, hvor de kan se salgene komme ind, tjekke salgsdata i realtid, få 

produktfeedback og have specialbygget lagerstyring. 

At matche forhandlere og brands

Bulletin er en e-handelsmarkedsplads, et fællesskab og et magasin, hvor butikkerne sælger. Det passer 

godt til moderne forhandlere, som leder efter unikke varer, og innovative brands der leder efter 

pålidelige forhandlere. Bulletin tilbyder både brandejere og forhandlere unikke muligheder inden for 

salgsbranchen. Brandejere kan aktivere deres produkter online i mange forskellige lokationer for at 

teste nye markeder eller for at skabe opmærksomhed. Forhandlere gives derimod en e-handelsbutik, 

hvor de kan kigge igennem de sejeste, mest unikke, digitale brands.

Om 
Projektet

B
De traditionelle regler for detail syntes at 
være sat i sten, men de blev nødt til at blive 
ændret både for at hjælpe brands og 
butikker. Bulletin genopfinder måden, 
hvorpå folk tænker detail på. Det startede 
alt sammen med en tro på, at der burde 
være en nemmere måde for brands at 
finde de perfekte forhandlere og udvikle 
deres engrosvirksomhed. Denne idé er 
inspireret af at hjælpe butikker til at bruge 
fordøjelige data til at opdage (og sælge!) 
varer, som deres kunder vil elske, ved at få 
adgang til en af de mest kraftfulde e-
handelskanaler, der står til deres rådighed.

Bulletin

Lad os tage en snak 
om dit projekt!
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